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ÚVOD

Zamýšleli jste se někdy nad místem, kde žijete?
Byl/a jste během posledního měsíce na svém oblíbeném místě?
Učíte o místě, které dobře znáte?
Přemýšlíte, co místo tíží?
Znáte nějakou významnou osobnost místa?
Udělali jste někdy něco potřebného pro místo?
To jsou úvodní otázky, nad kterými jsme se zamýšleli společně s účastníky konference Místně
zakotveného učení a nabízíme je k zamyšlení i vám - lze z nich totiž odvodit, čím se “místně zakotvené
učení” zabývá a v čem tkví jeho význam.
V materiálu, který právě držíte v rukou, vám stručně představujeme místně zakotvené učení (MZU) a
příklady, jak ho realizovat. V úvodu naleznete charakteristiku principů a úrovní místně zakotveného
učení, v další části pak uvádíme některé z příspěvků konference. Textem jsme proložili výstupy ankety
pro účastníky konference - ptali jsme se jich, co podle nich je MZU, co umožňuje, co přináší a jak může být
vnímáno - odpovědi jsou pestré stejně jako samotní respondenti, proto jsme se rozhodli zveřejnit
všechny a obohatit tím již nyní pestrou paletu náhledů a pojetí MZU.
17. září 2021 se nám podařilo i přes nejistotu ohledně pandemie covid-19 potkat se s vámi, příznivci
místně zakotveného učení, v Praze. Setkání po dlouhé době osobní a s lidmi, kteří souzní s myšlenkami
místně zakotveného učení. Sešlo se nás více než 80! Přijeli jste za námi z univerzit, ekocenter, krajských
či obecních úřadů, knihoven, neziskovek, „MASek“, mateřských, základních i středních škol atd.
Program byl pestrý, v úvodu rozhovor se třemi dámami MZU - Dášou Zouharovou, Hanou Kulichovou a
Blaženou Huškovou. V dalších blocích plenární sekce zaznělo například o principech místně
zakotveného učení, výzkumech znalostí a postojů mladých v souvislosti s učením v místě, byly
představeny nové příručky o kolegiální podpoře, které mohou významně usnadnit třeba právě realizaci
MZU a servisních projektů. Na závěr se prezentovalo několik příkladů z praxe, kde bylo MZU úspěšně
implementováno. Odpoledne následovaly workshopy, na výběr bylo z 5 témat (metodiky evaluace,
tvorba lekce MZU, diskuze o MZU, tvorba regionální učebnice či rozbor ukázkových lekcí MZU).

ANKETA: CO JE MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ?

Učení skrz místo a pro místo a pro nás.

Výchova k lásce ke krajině – k domovině.

Učení spjaté s místem, učení skrze místo.

Radost, využití všech možností, které nám

Učení v místě, pro místo, skrze místo.

dává naše nejbližší místo (tam, kde to známe,

Překračování hranic jednotlivých oborů/

kde dlouhodobě žijeme, kde to máme rádi).

předmětů – pokus o celostnější přístup, který

Skvěle a užitečně strávený čas s dětmi.

nestaví pouze na kognitivním rozměru učení

Objevovat, poznávat, registrovat, vnímat

se, vychází z daného místa a proměňuje ho na

prostředí, kde žiji. Na základě tohoto poznání

základě vztahu, který k sobě (místu), druhým

pak

lidem vytvoří.

zkušeností a zážitkem.

Vzdělávací strategie, umožňující propojení

Přirozené učení o tom, co je pod okny, za

žáků, komunity, místa. Je to příležitost

humny, co můžu potkat a zažít cestou ze

uchopit vzdělávání způsobem blízkým žákům a

školy. Náročné pro učitele, který by se měl

jejich běžným životům.

naučit stát v pozadí a vytvářet situace, při

Přístup k výuce žáků, který v nich může a měl

kterých mají děti šanci zažít úspěch.

by probudit povědomí o tom, kdo jsou a to

Příležitost citlivého přístupu k předávání

skrze poznání místa odkud pochází.

informací a edukační činnosti, která je lehce

Nenásilný způsob, jak vést děti a studenty k

realizovatelná od útlého věku.

hledání otázek, souvislostí k zachování

Škola, která je ze života a děti ji rozumí a

krajiny i lidské společnosti.

mají rádi.

Logická, jediná vhodná metoda, která by se

Znovuobjevená věc, která dříve byla běžně

měla aplikovat ve škole v 21. století. Návrat k

praktikovaná, vždy záleží na lidech a jejich

přirozenému objevování světa kolem nás.

aktivitě.

Třeba podporovat (hlavně v regionech, kde je

Co už učitelé uměli a dnes znovu objevují.

vnímání

Zakotvení na místě, které mám ráda (a

místa,

kde

žiju,

velmi

málo

snáze

pochopit

souvislosti,

učit

se

akceptované).

nemusím se tam zrovna narodit), a poznávání

Vzdělávání vycházející z místních specifik,

jeho historie a její následné šíření do povědomí

akceptující a prostupující vzděláním ve škole,

místních i nemístních.

mezioborově.

Skvělá cesta, jak naučit děti žít se svým

Poznávání místa, kde žiju a zprostředkování

prostředím a umožnit jim najít způsob jak se

tohoto místa svým dětem, aby měly kde

do něj dostat.

„zapustit“ kořeny.

Zajímavý nástroj nejen pro učitele, ale i pro

Vztah k místu, kde žiju. Podpora podvědomí

řadu dalších osob v komunitě, jak ve svém

pro děti i rodiny, které se do toho místa nově

okolí zprostředkovat místo, vytvořit vazby k

přistěhovali.

němu, nastartovat aktivní občanství.

ANKETA: CO JE MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ?

Obrovská příležitost.

Vzdělávací přístup ke krajině, k její historii a

Prostředek k budoucímu vztahu k místu

přírodě. Je to přirozené sepětí člověka, tam

skrze emoce, činy. Je to nástroj, který umožní

kde žije, s krajinou. Báječná věc, protože

dětem posílit pocit zodpovědnosti za místo a

přináší lidem nové informace a příběhy ke

sebedůvěru, že zvládnou místo změnit k

známým místům a poznání těch neznámých.

lepšímu.

Způsob, jak dětem přiblížit to, co je jim

Propojení s místem ve všech směrech, dá se

nejbližší, vysvětlit proč to tak je.

modifikovat.

V podstatě velice přirozený

Komplexní přístup ke vzdělávání, který se

vzdělávání.

navrací ke kořenům a to jak v symbolické

Učení o místě v mnohých souvislostech.

rovině, tak v doslovném smyslu – místní kořeny,

Možnost jak děti vtáhnout do dění, zapojit

původ, lokalizace, patriotismus, příslušnost k

do aktivit obce a často cílené spíš na dospělé.

regionu, zakotvení, znalost a uvědomění si

Učení v místě, nejen v místě bydliště či školy,

přírody, historie a dalších souvislostí.

ale třeba v místě expedice, pobytové akce. S

Přístup, nástroj pro utváření trvalé naděje,

místem, skrze místo se mi jako formulace

že ať se dostanu kamkoli do světa, budu se

výrazně nelíbí.

moci vždy vrátit. Labyrint světa a ráj srdce.

Potěšení prakticky pro všechny.

Učení zaměřené na místo, kde žijeme a máme

Skvělý nástroj, jak zatraktivnit výuku a

k němu nějaký vztah.

aktivnost dětí a zapojení se o zlepšení svého

Jedinečná metoda vycházející z praktik našich

životního prostředí.

předků o poznávání a pochopení.

Nový (staronový) pohled na výuku založený

Je často opomíjená avšak důležitá součást

na poznávání prostředí „školy“ ze všech

výuky k občanství a vůbec člověka ve

možných úhlů poznávání.

společnosti.

přístup

ke

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ JE ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ...
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov

... využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociekonomických
souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku;
... klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec a slouží komunitě
(tzv. servisní projekty);
... buduje sociální kapitál, podporuje vznik a rozvoj místních partnerství.
Místně zakotvené učení navazuje na dlouhou tradici využívání reálného místního prostředí pro výuku (v
českém prostředí zdůrazňovanou např. pedagogickými reformátory, jako byli J. A. Komenský či E.
Štorch) a jako specifický přístup ke vzdělávání se zformovalo na severovýchodě USA na sklonku 90. let
20. století na pomezí environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a komunitního rozvoje. V
originále se používá termín „place-based learning“ nebo „place-based education“. Od té doby o něm
vznikla řada odborných, metodických i popularizačních publikací – jednou z prvních je kniha Davida
Sobela (2004) Místně zakotvené učení – spojení třídy a obce (dostupné v anglickém jazyce), základním
českým zdrojem je publikace kolektivu autorů Učíme se rozhodovat pro budoucnost (dostupné zde:
https://www.skolaprozivot.cz/Ke-stazeni.html). V České republice jej od roku 2004 rozvíjí program Škola
pro udržitelný život (skolaprozivot.cz).
Místně zakotvené učení je možno chápat jako vzdělávání pro udržitelný život vázané na místo. Je to
způsob vzdělávání, který reaguje na současné problémy ve školství (objem na úkor kvality, unifikace) a
společenském vývoji (vykořenění, globalizace). Buduje a využívá silného vztahu, který mají lidé ke
svému místu (obci, kde žijí a pracují), s cílem posílit ekologickou a kulturní gramotnost a zodpovědnou
správu obce a péči o prostředí. Účastníky nejsou jen žáci, ale i další občané. Čerpá z iniciativy a
zodpovědnosti žáků i ze schopností a znalostí dospělých, pohybujících se mimo školní prostředí.
Jeho podstata tkví v tom, že využívá jako ohnisko vzdělávání toho, co žáci i další účastníci vzdělávacích
procesů (okolní komunita) bezprostředně znají z vlastní zkušenosti – tedy ze svého nejbližšího okolí –
domova, školy, okolí školy – a co zároveň mají potřebu aktivně ovlivnit. Při tomto typu výuky žáci
vnímají učení jako smysluplný užitečný proces, pracují na něčem, co jim i ostatním bude účelně sloužit
a bude jim blízké. Základem je spolupráce a komunikace žáků s dalšími spoluobčany.
Má přínosy zároveň pro žáky, pro školu, pro obec (komunitu) a pro životní prostředí. Výsledkem je větší
zapojení a lepší výsledky učení žáků, vyšší ocenění a podpora školy v rámci obce, motivovaní
pedagogové, obnovené povědomí o hodnotách místa, posílený sociální kapitál a zlepšení životního
prostředí a kvality života v obci.

JAKÉ JSOU PRINCIPY MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ?
V MZU pracujeme s 12 principy, popsanými níže včetně modelového příkladu, kterým byl zvolen pomník z
první světové války jakožto běžný objekt vyskytující se téměř v každé obci a dokreslující, že lze pracovat s
jedním objektem v různých předmětech, tématech a aktivitách (s tím také pracuje příspěvek "Jak tvořit lekce
MZU" uvedený v další části sborníku). Inspirovali jsme se reálným příkladem, tak jak pracovali žáci a učitelé ze
ZŠ Machov.

● UČENÍ O MÍSTĚ

Pro učení využívá místních témat a souvislostí.
Místní téma: pomník z I. světové války
Učivo: dějepis, český jazyk, geometrie, geologie,
matematika, fyzika, občanská nauka ...

● UČENÍ V MÍSTĚ

Učení se přesouvá mimo třídu, učebnou se
stává obec a její okolí.
Učitel jde s žáky k pomníku, přímo u něj probíhá
vysvětlení + praktická ukázka plánovaného
tématu.

● UČENÍ PRO MÍSTO

Téma, kterým se žáci zabývají, je opravdové a
vážné a výsledek jejich práce je skutečným,
hmatatelným a užitečným příspěvkem ke
kvalitě života a životního prostředí v obci a
podporuje roli obce ve zlepšování prostředí ve
světě.
Výsledek práce např.: mapa bývalých lomů,
přehled hornin objevených v obci, oprava
pomníku, příběh rodiny, jejíž jméno je uvedeno na
pomníku ...

● UČENÍ SKRZE MÍSTO

Místní témata slouží jako základ pro
porozumění širším souvislostem a pro účast na
řešení regionálních a globálních problémů.
Témata související s pomníkem např.: Jak a proč
vznikají světové konflikty, jak nás ovlivňují a my
můžeme ovlivnit je? Jak a jak dlouho putovali
vojáci na bojiště a jak by se dopravovali dnes? Z
jakých materiálů se staví dnes? Čerpání zdrojů ...

● UČENÍ POSTAVENÉ NA VZTAHU K MÍSTU

Učení staví na osobním vztahu ke svému místu a
rozvíjí jej.
Při hledání informací o I. světové válce našli v Machově
v archivu několik stránek z deníčku 19letého vojáka
Ferdinanda Théry, machovského občana, žáky to
uvedlo do reality a života doby dávno minulé, z
neznámého udělalo blízké a zajímavé.

● PŘIZPŮSOBENÍ MÍSTNÍ SITUACI
Učení je přizpůsobeno
podmínkám a potřebám.

specifickým

místním

Pomník: důvod odstranění nápisu se jmény padlých německá jména, poválečný odsun v Sudetech; druhy
hornin v našem místě …

● OSOBNÍ RELEVANCE

Učení je pro žáka osobně relevantní – vidí souvislost
s vlastním životem.
Žáci například zjišťovali, zda nemají příbuzenský vztah
k někomu z padlých, odkud pochází jejich rodina, z
čeho je postaven jejich dům ...

● AKTIVNÍ ÚČAST/PARTICIPACE ŽÁKŮ

Učení je zaměřeno na aktivní účast žáků v řešení
místních i globálních problémů; je postaveno na
participativních metodách zaměřených na iniciativu
a zodpovědnost žáků.
Žáci zde sami vymýšleli, jaké téma chtějí řešit, co s
pomníkem udělat, jak o něm informovat.

JAKÉ JSOU PRINCIPY MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ?

● PARTNERSTVÍ S KOMUNITOU

● PLNOHODNOTNÝ NÁSTROJ VÝUKY

Např. setkání s pamětníkem, kronikářem,
geologem, s místními znalci nebo s pěveckým
sborem, domluva s místním zastupitelstvem...

Skrze cíle jednotlivých lekcí (např. “Rozumí
společenským
podmínkám
místa”,
“Rozumí
propojenosti místa s jinými místy ve světě”) a
mezipředmětovou spolupráci byla práce na pomníku
zařazena přímo do výuky.

Podporou pro učení jsou partnerství s dalšími
lidmi a subjekty v obci – místními organizacemi,
podniky, vedením obce, místními odborníky,
znalci, pamětníky apod.

● MEZIOBOROVOST

Učení je mezioborové, mezipředmětové,
buduje se porozumění vzájemné propojenosti
společenských a přírodních, lokálních a
globálních, minulých a budoucích procesů.
Žáci se v různých předmětech naučili na pomníku
např.: výpočet dráhy kamene z místního lesa; síly,
potřebné k vyzdvižení kamene; chemické složení a
chemické procesy na pískovci i na mosazné desce;
jak probíhala 1. světová válka, kam až došli vojáci
z obce, kde jsou známá bojiště ...

Učení je plnohodnotným nástrojem vzdělávání
žáků, ne něčím navíc, učitel má jasno v tom, co chce
žáka prostřednictvím MZU naučit, jak vše zapadá do
výuky a jak to zhodnotí.

● SPOLUPRÁCE

Učení probíhá formou skupinové práce, zadání je
zaměřeno na spolupráci v týmu.
Do opravy machovského pomníku se zapojili nejen žáci
a učitelé, ale i machovští občané, místní řemeslníci,
vedení obce a komunita.

Další informace např. Principles of Place-Based Education | Promise of Place. What is Place-Based Education? | Promise
of Place [online]. Dostupné z:
https://promiseofplace.org/what-is-pbe/principles-of-place-based-education

JAK POSTUPNĚ ZAVÁDĚT PRINCIPY MZU DO VÝUKY?
Pro lepší představu si můžete postup zavádění představit jako tzv. „ŽEBŘÍK MZU“ – principy místně
zakotveného učení mohou učitelé do výuky zahrnout na různých úrovních dle míry své zkušenosti a
připravenosti žáků i školy s nimi pracovat.
1. V počátcích mohou být výukové hodiny ve třídě obohaceny o místní příklady.
2. Při postupu vzhůru po žebříku se část učení může přesunout i mimo zdi učebny do okolí školy.
3. Dalším posunem je vytváření ucelených učebních celků postavených na principech MZU a zapojení
lidí z místa i odborníků na danou problematiku do výuky.
4. Nakonec se může výuka posunout k rozvíjení znalostí, dovedností i postojů prostřednictvím
servisního učení – tedy práce žáků ve spolupráci s partnery v obci na plánování a vytvoření
smysluplného, užitečného produktu ve prospěch místa a komunity.
Nároky na učitele z hlediska času, plánování a komplexnosti při tomto postupu po žebříku vzrůstají,
stejně tak ale stoupají i přínosy pro účinnost výuky a angažovanost žáků.

Obrázek 1: Žebřík místně zakotveného učení

Tento příspěvek vznikl s využitím brožury Místně zakotvené učení - základní informace a inspirace do
výuky, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s., 2020.

ANKETA: CO "MZU" UMOŽŇUJE?

Poznat místo a děti z jiného úhlu pohledu.

Objevit své okolí i s technikou v dlani.
v

Individuálně zapojit silné stránky žáků,

ekosystému na bazální úrovni tzn. Přímo ode

působit na celou osobnost žáka (znalosti,

mě. Tedy od každého jedince individuálně.

emoce, postoje, chování). Zažít (společný)

Zapojení do místní komunity získám pocit, že

úspěch.

někam patřím – mám kořeny.

Získání komunikačních a participativních

Vyjít ven z učeben, ze sebe, z komfortní

dovedností žáků mezi sebou i navenek vůči

zóny, dostat se k sobě, k vlastním kořenům či

komunitě.

může napomoci tyto kořeny vytvořit a dostat se

Propojování

do hloubky místa.

zapamatování,

Poznat nové lidi, místa, historii, ale i plánovat

historii, přírodu, lidi.

budoucnost.

Zažít úspěch ve studiu i žákům se SVP.

Poznávat nové věci, mezipředmětová vazba

Objevovat reálný svět. Doslova rozlišit reální

ve škole, spolupráce napříč ročníky.

svět od virtuálního.

Rozvoj autonomie žáků, čímž je významně

Změnit

připravuje i na budoucí život a to soukromý i

optiku řešení „problémů“, osvěžit procesy v

komunitní.

místě.

Zaměřit se na opravdu důležité věci a

Všem žákům úspěch a dobrý pocit při

skončit s neustálým školním nestíháním.

vzdělávání.

Vidět a chápat své okolí i celý svět v širších

Poznání, zapuštění do místa.

souvislostech.

Identifikaci s místem, porozumění místu,

Porozumět

Propojování

vzájemným

předmětů,

vztahům

bádání,

pocit

souvislostí,
možnost

vnímání

pochopení
si

vlastního

učiva,

sáhnout

místa,

na

změnit

participaci žáků.

zodpovědnosti za své učení, za místo, kde žiju,

Poznávat okolí, historii, podmínky, kontext.

tvůrčí proces, chápání souvislostí.

Své hranice a možnosti – na co již nestačím

Spolupráci všech subjektů a budování vztahu k

sám.

místu a dobrých vztahů mezi lidmi v daném

Vychovat aktivní občany, hrdé na svou

místě.

historii, místo, vlast.

Žáky mnohem více zapojit do výukového

Dětem i dospělým vnímat své místo trochu

procesu.

jinak.

Lépe poznat sebe, školu, spolužáky, rodáky,

Zlepšení procesu učení, poslouchání.

učitele, zastupitele.

Nové

Mezipředmětové vztahy, aktivizaci – motivaci

předmětů, zajímavější pro děti i učitele.

žáků, vytvořit vztah k místu, kde žijeme.

Pochopit svět v širších souvislostech.

„neotřelé“

formy

a

metody

výuky

Zapojit už malé děti do tvorby a ovlivňování
svého životního prostoru.
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Rozvoj každého účastníka, zlepšení daného

Poznávání

nových

lidí,

aktivit,

místa.

schopností, známých míst jinak.

svých

projektů,

Poznání, spolupráci, možnost měnit věci,

realizovat vlastní nápady a vnímat souvislosti,

rozhodování o komunitě, pobyt venku v

prostor

seberealizaci,

přírodě, krajině, návrat ke kořenům, propojení

různými

oborů.

Dětem

podílet
pro

spolupráci

se

na

kreativitu

napříč

školou

tvorbě
a
i

soc.

skupinami.

Sdílení přímé historie a osobního vyprávění,

Najít vztah k místu a porozumění místu.

prostor pro vyjádření lásky k místu, setkávání

Mezipředmětové vazby, badatelské aktivity,

lidí a duší.

zapojení

(předání

Budovat vztah k místu, sounáležitost, zapojení

odpovědnosti žákům při plnění úkolů),

do komunity, vidět svět, okolí, krajinu, lidi

spolupráci.

jinak. Propojení místa s příběhem.

Porozumět místu, jako kořenům, historii,

Nejen

vztah k prostředí.

zejména vytvořit si k němu hlubší vztah.

Umožňuje hlavně dětem otevřít širší pohled

Globální rozvoj osobnosti. Poznání pocitu

na prostředí, ve kterém žijí, vytváří jim vztahy s

důležitosti toho, co dělám, přemýšlení v

přírodním prostředím, historii s lidmi ve svém

souvislostech, uvědomění.

okolí.

žáků

do

výuky

poznat

místo

svého

bydliště,

ale

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ POHLEDEM PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU
ROMAN KROUFEK, UJEP Ústí nad Labem
Příspěvek se věnuje tomu, jak na místně zakotvené učení (MZU) pohlíží pedagogický výzkum. Nejprve jsou
reflektovány důvody pro realizování takového výzkumu, poté představíme výsledky reprezentativního
výzkumu environmentální gramotnosti českých žáků, přičemž se zaměříme především na jejich vztah k místu
a na závěr se pokusíme o stručnou reflexi toho, co bylo o MZU vybádáno v jiných částech světa.
Proč zkoumáme?
Důvodů pro realizaci pedagogického či v širším pojetí společenskovědního výzkumu je celá řada, ale v
zásadě je můžeme rozdělit do tří základních kategorií. V té první se výzkumníci snaží o popis reality.
Zjišťujeme, zda existují rozdíly v proenvironmentálním chování mezi dětmi z lesních mateřských škol a
těmi ze škol standardních, hledáme vztah mezi množstvím času stráveného v přírodě a postoji k její
ochraně, zjišťujeme, zda vodu při čištění zubů vypínají více chlapci či dívky a vůbec odhalujeme další a
další environmentální tajemství kolem nás. V druhé kategorii, poměrně specifické pro pedagogický
výzkum, se pak věnujeme ověřování efektivity vybraného přístupu. Zajímá nás, zda žáci, kteří
absolvovali program environmentální výchovy mají vyšší hodnoty postojů, než žáci kontrolní skupiny;
zda participativní přístup k výuce vede k silnějšímu empowermentu u žáků či zda pravidelná docházka
do skautského oddílu zvyšuje proenvironmentální chování u dětí. No a v neposlední řadě výzkumníci
svým bádáním odhalují a nastolují stále nové a nové otázky, na které budou v budoucnu hledat
odpovědi.
Vztah českých teenagerů k místu
Nyní se seznámíme s vybranými výsledky rozsáhlého výzkumu environmentální gramotnosti, který byl
realizován v letech 2019-2020 pod patronátem Ministerstva životního prostředí a Technologické
agentury České republiky (projekt TITSMZP804). Odborně výzkum zaštítili Roman Kroufek (UJEP Ústí
nad Labem) a Jan Činčera (MUNI Brno). Sběr dat realizovala Česká školní inspekce. Respondenty byli
žáci 6. (N = 3 773), 8. (N = 22 956) a 9. (N = 4 368) tříd základních škol v České republice.
Environmentální gramotnost je poměrně komplikovaný konstrukt, který sestává z řady podjednotek. V
našem pojetí tak byly zjišťovány ekologické a environmentální vědomosti, environmentální postoje
(ocenění přírody, postoje k ochraně přírody a využívání přírody), postoje ke klimatické změně,
přesvědčení o schopnosti ovlivňovat stav životního prostředí, proenvironmentální chování a vztah k
místu. Posledně jmenovanou proměnnou jsme zjišťovali pomocí ověřené škály, kterou nalezneme v
tabulce 1. K jednotlivým položkám žáci vyjadřovali míru souhlasu na standardní pětistupňové Likertově
škále (zcela souhlasím – zcela nesouhlasím).
Tabulka 1: Škála zjišťující vztah k místu

Místo, kde žiji, je zajímavé.
Místo, kde žiji, je jedinečné, jiné než ostatní.
Místo, kde žiji, je pro mě důležité.
Místo, kde žiji, je hezké.
Místo, kde žiji, je plné zajímavých příběhů.
Na místo, kde žiji, se vždy rád/a vracím.
Na místě, kde žiji, se cítím dobře.

Jak vidno, škála je zaměřena na zjišťování pozitivních postojů a pocitů spojených s místem, ve kterém
žáci žijí. Výsledky dokládají, že ve všech třech sledovaných ročnících je vztah k místu „nejsilnější“
proměnnou, ve které žáci dosahovali nejvyšších hodnot ze všech zjišťovaných segmentů
environmentální gramotnosti (viz graf 1, maximální možná hodnota je 5).

Graf 1: Environmentální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ
Na základě tohoto zjištění lze tvrdit, že čeští teenageři mají silně pozitivní vztah k místu, ve kterém žijí. Z
grafu je patrný mírný pokles této hodnoty v čase, nicméně věcná významnost takového rozdílu mezi
jednotlivými ročníky je spíše zanedbatelná.
Zajímavé srovnání přináší geografický pohled na vztah k místu. Srovnáme-li mezi sebou jednotlivé
regiony České republiky, tak zjistíme, že námi sledovaná proměnná je poměrně stabilní s dvěma
výjimkami. Těmi jsou tzv. strukturálně postižené kraje Ústecký a Karlovarský, kde žáci dosahují
signifikantně nižších hodnot než ve zbytku republiky. Viz také grafické srovnání v grafu 2 (pro čitelnější
znázornění nezačíná osa x nulou). Pro interpretaci takových výsledků se nabízí jednak historie regionů
v druhé polovině dvacátého století a také jejich odtržení od centra, které lze v našem oboru vyjádřit
mimo jiné například nízkým počtem environmentálních center.

Graf 2: Vztah k místu žáků 8. ročníku: srovnání regionů

Budeme-li chtít zjistit rozdíly ve vztahu k místu na základě vybraných ukazatelů, za nejzajímavější lze
pokládat rozdíl genderový, kdy vyšších hodnot dosáhli chlapci. To je zajímavé především proto, že v
případě afektivních složek environmentální gramotnosti je již tradicí větší „síla“ dívek. Vyšších hodnot
dosahovali také žáci nižšího stupně víceletých gymnázií a žáci ze škol s neveřejným zřizovatelem. V
neposlední řadě lze upozornit také na vyšší hodnoty naměřené u žáků, kteří deklarovali pravidelné
docházení do oddílu nebo volnočasové organizace zaměřené alespoň částečně na přírodu či
environmentální témata.

Vztah k místu u českých osmáků také klesá se vzrůstající velikostí sídla školy. Ačkoli nejsou rozdíly nijak
výrazné, tento trend je dobře patrný z grafu 3. Podobné rozdíly lze vypozorovat také při porovnání
velikosti školy samotné, vyjádřené počtem žáků druhého stupně (graf 4).

Graf 3: Vliv velikosti sídla školy na vztah k místu

Graf 4: Vliv velikosti školy na vztah k místu

Místně zakotvené učení na českých školách
V rámci výzkumu environmentální gramotnosti jsme zjišťovali také vybavení škol a strategie, které jsou
využívány při realizaci environmentální výchovy. Získáno tak bylo velké množství dat, z nichž byly
vybrány některé výsledky, které jsou relevantní pro naše téma. Výsledky srovnáváme s výzkumem
týmu Jana Činčery z roku 2016, který měl data z obdobného množství škol, ale postrádal námi
realizovaný náhodný stratifikovaný výběr.
Do jaké míry je na Vaší škole obvyklé, aby se žáci účastnili projektů, ve kterých mohou zkoumat místo, kde
žijí?
Na tuto otázku jsme získali lehce negativnější odpovědi než v roce 2016, což je dobře patrné z grafu 5.
České školy se tak v odpovědi na tuto otázku rozdělily na takřka identické poloviny.

Graf 5: Do jaké míry je na Vaší škole obvyklé, aby se žáci účastnili projektů, ve
kterých mohou zkoumat místo, kde žijí?

Do jaké míry je na Vaší škole obvyklé, aby se žáci účastnili aktivit zaměřených na praktickou pomoc okolí
školy či svého bydliště?
Praktická pomoc v okolí školy a bydliště je na českých školách oblíbeným způsobem realizace místně
zakotveného učení, výsledky se takřka neliší od těch z roku 2016. Je patrné (graf 6), že ve většině českých
škol je tato forma MZU oblíbená. Otázkou mohou zůstávat podoby konkrétních projektů, které se na
školách realizují. Odpověď však překračuje hranice jak našeho výzkumu, tak tohoto příspěvku.

Graf 6: Do jaké míry je na Vaší škole obvyklé, aby se žáci účastnili aktivit zaměřených na
praktickou pomoc okolí školy či svého bydliště?

Do jaké míry je na Vaší škole obvyklé, aby se žáci účastnili projektů, ve kterých zkoumají konflikty o využívání
životního prostředí ve Vaší obci a okolí?
Na poslední otázku, úzce spojenou s MZU, odpovídala drtivá většina škol negativně v obou
komparovaných výzkumech graf 7). Je evidentní, že školy realizují „bezpečné“ formy a přímé zkoumání
či zapojení se do reálných environmentálních konfliktů místa je na okraji jejich zájmu. Tento přístup
může samozřejmě souviset s ryze pragmatickým pohledem na věc, kdy reálně hrozí, že žáci by v
konfliktech zaujímali pozice odlišné například od pozic většiny komunity či zřizovatele.

Graf 7: Do jaké míry je na Vaší škole obvyklé, aby se žáci účastnili projektů, ve kterých
zkoumají konflikty o využívání životního prostředí ve Vaší obci a okolí?

Co říkají další výzkumy o MZU?
Závěry tohoto segmentu byly získány obsahovou analýzou záznamů z databáze Web of Science, kdy byly
prostudovány všechny evidované články, mezi jejichž klíčovými slovy se nacházelo place based
education (N = 131) či place based learning (N = 60). Tento text nemá ambici být klasickým rigidním
review založeným na všech těchto výstupech, popisovaných přístup byl použit pro identifikování
klíčových publikací, jejichž závěry dále prezentujeme. Místně zakotvené učení je ve světě pojímáno velmi
široce, často je spojováno s původními obyvateli (Austrálie, Severní a Střední Amerika) a je vnímáno silně
nadoborově. My se spíše zaměříme na klasické pojetí v evropském chápání MZU. Výsledky společné
vždy pro větší množství výzkumů lze rozdělit do několika kategorií.
Místně zakotvené učení zvyšuje sounáležitost žáků a studentů s místní komunitou, což je často
skloňovaný aspekt analyzovaných výzkumů. Prohlubuje se tak vztah žáků k místu, kde žijí. Je také
doloženo, že se zvyšují interpersonální kompetence žáků, včetně žáků se SVP.
Realizace projektů místně zakotveného učení zvyšuje žákovské přesvědčení o schopnosti ovlivňovat stav
životního prostředí. Žáci přebírají odpovědnost za výsledek i průběh realizace projektu a zvyšuje se tak
jejich empowerment. Realizace projektů, které vedou k úspěšnému cíli tak zvyšuje žákovské přesvědčení
o svých schopnostech, chceme-li self-efficacy. To, aby většina na škole realizovaných projektů byla
alespoň částečně úspěšná, leží také na bedrech učitele. Ten by neměl žákům umetat cestičky, ale měl by
být realistickým rádcem v iniciační fázi projektu.
U žáků se realizací projektů místně zakotveného učení zvyšují také další kompetence, ať už ty související
s plánováním práce či kritickým myšlením, nebo ty související přímo s učením. MZU zvyšuje motivaci k
učení a z různých oborů máme doloženo, že se pomocí něj zlepšují také vzdělávací výsledky žáků, což je
argument na který „slyší“ také zřizovatelé a rodiče. V neposlední řadě prokazují výzkumy, že dobře
realizovaný projekt MZU vede ke zlepšování pro-environmentálního chování žáků a reálnému zlepšení
lokálního životního prostředí v místě školy.
Na základě výzkumů lze doporučit obecnější aspekty dobrého programu místně zakotveného
učení: žáci a studenti řeší reálné lokální téma, může jít klidně o konflikt a problém, který je
výzvou pro studenty i pedagogy. Téma v ideálním případě vzejde od studentů, kteří také řídí jeho
realizaci a pracují tak mnohem autonomněji než při standardní výuce. Při své práci by měli mít
žáci a studenti podporu jak vedení školy, tak komunity, se kterou spolupracují. Co je důležité –
aktivita musí být po svém skončení náležitě reflektována.
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Nelhostejnost a vztah (tedy alespoň v to

Aktivní přístup žáků ke svému vzdělávání,

doufám), vrcholem MZU by mohlo být přijetí

uvědomění si širších souvislostí a propojující

zodpovědnosti (nejen) za to místo.

vzdělávání s individuálními životy dětí.

Pochopení a poznání, touhu bádat.

Učení v praxi, učení v souvislostech, zážitkem,

Znalost regionu, kde žiju.

citem, vážit si své rodné „hroudy“.

Zážitky žákům i učitelům (mnohdy i vzdělání

Překvapení, radost a nadšení do školní

starostům,

každodennosti/všednosti. Pocit, že na mém

sousedům).

Tyto

zážitky

mají

formující, možná až transformační charakter.

názoru a snažení záleží. Propojení s místem

Radost, zážitek, zdravou sebedůvěru.

– pamětníky, starosty.

Lehkost učení.

Velmi rychlou reakci vzdělávaného, zrcadlo

Nové, zajímavé pohledy na místo kde žijí,

nám všem, jak svět kolem nás vidí ti nejmladší,

odkud pochází.

kterým my dospělí „tento“ svět za pár let

Hlubší vztah k místu, učení prožitkem, přínos

předáme.

pro širší komunitu, spolupráce s více subjekty.

Hluboké zážitky – osloví v dítěti „intelekt – cit i

Větší radost z učení jak pro učitele, tak pro

vůli. Harmonizuje rozvoj dítěte ve všech těchto

žáka, pevnější vztahy mezi učiteli i mezi žáky

oblastech.

navzájem.

Propojení souvislostí, získám zkušenosti.

Obrovský balík možností, které můžeme využít

Nové možnosti i pojetí učení.

nejen pro práci se žáky, a také s pamětníky,

Poznávám

obyvateli.

negativní věci – zklamání. Překážky, další

Lepší

pochopení

přednášeného

–

od

spolupráci,

radost,

ale

i

ty

práce navíc.

známého k neznámému – od jednoduššího ke

Spoustu možností pro uspokojení potřeb

složitějšímu.

každého dítěte v různých směrech.

Mnoho nápadů a dobré a smysluplné práce.

Pozitivní vztah k místu, posílení vazeb v

Spolupráci všech zúčastněných, učení hrou,

komunitě.

zvyšování kompetence žáků, jejich studijních

Poznání místa i sebe, nová přátelství, výzvy.

výsledků, prestiž školy.

Nové pohledy na sebe sama i na okolní

Kontakt s okolním světem (lidmi-komunitou,

prostředí, ve kterém vyrůstám, žiji, pracuji,

přírodou, která nás obklopuje) s problémy,

učím se …

které se nás skutečně dotýkají, radost z

Mezioborové, celistvé vzdělání.

objevování (žákům i učitelům – průvodcům).
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Sebevědomí, pocit důležitosti a zodpovědnosti,

Pocit zakořenění, uvědomění si, že někam

lepší

v

patřím. Pocit sounáležitosti s generacemi

problematice územního plánování, náhled do

přede mnou i po mě, pocit osobní hrdosti a

politického fungování obce, učení se praxí,

radosti z poznání. Poznání, že skoro vše

budování aktivního občanství.

souvisí se vším.

Pocit jistoty, sebevědomí – vím, kam patřím

Zkušenosti, se kterými se daleko snadněji

a co pro místo mohu udělat.

„rozbíhá“ řada nových věcí (vše, co zkusí, zažijí,

Zlepšení vztahů k danému místu, spolupráce

jednoznačně nějak zužitkují – i negativa).

mezi

Kontakt, nové pohledy, praktičtější znalosti a

fungování

dětmi,

ve

obcí

skupině,

i

orientaci

pamětníky,

vnímání

souvislostí, radost.

dovednosti,

Poznání, sounáležitost a pochopení.

skupinách, nové role.

Komplexnější pohled na prostředí, ve kterém

Již

žijeme. Pomáhá nám pochopit vztahy, které se

přirozeným, pracuji s celým člověkem.

promítají do současných vztahů.

Radost pro ty, kteří pochopili jeho smysl.

Uvědomění si hodnot místa, propojení

Radost, nové informace vázané k místnímu

generací a propojení s naší historií, hlubší

poznání nejbližšího okolí, vztah k místu,

zapuštění kořenů dětí i studentů.

jistotu (místo, kam se budu moct vracet).

Větší

sžití

s

prostředím,

spojení

s

dávné

kompetence,
učení

se

dnes

práce
opět

ve
stává

Vytváření lepšího vztahu k místo, kde žijeme,

prostředím, člověk se cítí bezpečněji „jako

vznik komunitního soužití.

doma“.

Nový pohled na „své“ místo pro žáky, na

Žákům možnost nenásilně chápat jevy ve

výuku předmětů pro učitele.

svém okolí v souvislostech.

REGIONÁLNÍ UČEBNICE ŘÍČANY – INSPIRACE PRO UČENÍ ZÁŽITKEM
KATEŘINA ČIHÁKOVÁ, Muzeum Říčany
Jako tým pracovníků Muzea Říčany, který se zabývá podporou učení venku, badatelství a učení o místě jsme
dlouho uvažovali jakou podobu dát plánované regionální učebnici.
Když jen připravíme texty a úkoly, povede to opravdu učitele k využití okolí školy k výuce nebo k zájmu
dětí o místo? Bylo nám jasné, že nechceme sestavit tištěnou knihu, kterou by nebylo možné
aktualizovat. Shodli jsme se, že bychom chtěli k výuce o místě využívat také interaktivní aplikace jako
jsou elektronické mapy, animace nebo mobilní aplikace, některé z nich najdete na webu v sekci Naše
tipy. Všechny pomůcky jsme vymýšleli přímo s učiteli a testovali je na žácích.
Díky zázemí regionálního muzea jsme mohli vytvořit programy využívající muzejní sbírky, znalosti
místních historických objektů, přírodních lokalit i databázi nahrávek vzpomínek pamětníků nebo
historické mapy a fotografie.
Sestavili jsme cykly lekcí s jednotícím tématem, určené vždy pro konkrétní ročníky, které ale propojují
učivo různých předmětů do souvislostí. Tyto cykly – programy HandsOn jsou v elektronické učebnici
zveřejněné s podrobnou metodikou i zprávou z ověření. Učitelé mohou sami podle metodiky odučit
vybrané lekce, zdarma si stáhnout pracovní listy nebo prezentace v sekci Výukové materiály. Všechny
materiály jsou vytvořené s volnou licencí, učitelé je mohou měnit a volně používat. Lekce náročné na
pomůcky, prostředí nebo používané metody plánujeme od ledna nabízet v naší nabídce výukových
programů. Měly by se od běžných výukových programů lišit také tím, že se na ně s pomocí materiálů z
regionální učebnice může učitel snadno připravit a dále na ně navazovat.
Při rozhodování o tom, jaká témata zařadit do
jednotlivých ročníků, jsme postupovali od
nejbližšího místa i historie dál do okolního
prostoru i do minulosti. V 1. a 2. třídě se tedy
děti zabývají školní zahradou, okolními ulicemi a
minulostí, kterou pamatují jejich rodiče a
babičky. V dalších ročnících děti objevují zelená
místa ve městě i v okolní zemědělské krajině,
hrají si na středověké řemeslníky nebo lovce a
sběrače. Deváťáci vyráží na výpravu do minulosti
na kolech a připravují reportáž o změnách v
krajině způsobených kolektivizací, intenzivním
zemědělstvím a suburbanizací.
Díky podpoře z MŠMT a podmínkám projektu HandsOn Muzeum jsme museli promyslet, jak budeme
vzniklé materiály ověřovat, kdy např. provádět pozorování skupinové práce nebo reflexe, porovnávat
odpovědi v pretestech a posttestech, měřit nejen znalosti, ale pokusit se vyhodnotit posun něčeho tak
neuchopitelného jako vztah k místu. Podmínky výzvy MŠMT se staly opravdovou výzvou, přiměly nás
totiž k zaměření na rozvoj klíčových kompetencí. Definovat si vstupní úroveň pro tyto jednotlivé
kompetence se ale ukázalo jako velmi obtížné. A to také proto, že se podle pravidel projektu nemá
jednat o kompetence v pojetí českého RVP, ale o oborově zaměřené kompetence podle Doporučení
Rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní učení. Nakonec jsme se poprali i s digitálními
kompetencemi nebo kompetencemi v oblasti kulturního povědomí a vyjádření a doufáme, že na
vzniklých výukových materiálech je to znát.

Do přípravy naší elektronické Regionální učebnice Říčansko se zapojil tým rozmanitých osobností s
různým vzděláním a zaměřením, tedy nejen lektoři environmentálních výukových programů a
přírodovědci, historikové, ale také např. výtvarnice nebo novinářka. Na všech 14 programech se
podíleli učitelé ze škol velkých i malých venkovských, státních i soukromých nebo alternativních. Jak
najít společnou řeč a nevynechat důležité aspekty, které povedou k aktivnímu učení o místě, v místě a
pro místo? Úplně na začátku jsme si v týmu tvůrců v Muzeu Říčany definovali principy, na kterých
chceme zážitkové programy regionální učebnice stavět. Tyto principy jsme na úvodním setkání před 4
lety představili spolupracujícím učitelům a diskutovali s nimi, jak jim rozumíme. V průběhu příprav jsme
se k nim vraceli a každé dvojici tvůrců (muzejník a učitel) jejich dodržování připomínal ještě další kolega
– podpůrný metodik. Na konferenci 17. 9. 2021 na PedF UK v Praze jsme s potěšením zjistili, že naše
principy se shodují s principy formulovanými na SEVERu.
Principy používané při tvorbě Regionální učebnice Říčansko
• Vycházíme ze zkušeností dětí.
• Dáváme dětem prostor pro aktivní učení.
• Připravujeme prostředí a příležitosti pro různé styly učení.
• Učením vytváříme u dítěte osobní vztah k místu.
• Je samozřejmostí, že se chováme ohleduplně k přírodě, lidem a ŽP a vedeme k tomu děti.
• Hra, humor, potěšení z činnosti jsou běžnou součástí učení.
• Každé dítě při učení zažije úspěch.
• Zážitek je reflektován a je motivací k dalšímu učení.

Jaká témata jsme pro naši regionální učebnici vybrali? Na začátku jsme se samozřejmě ptali učitelů, co
jim při učení o Říčansku nejvíc chybí. Celkem předvídatelně očekávali od vznikající učebnice aktuální
informace o místní přírodě a historii. Ty jsme se snažili včlenit do všech programů. Ale nezůstali jsme
jen u místních kvetoucích rostlin a historie říčanského hradu. Našimi programy chceme doplnit výuku
na místních školách o témata, která běžné učebnice opomíjejí, nebo jsou opravdu místně specifická.
Jedná se např. o 20. století (kolektivizace venkova, suburbanizace), téma víry a náboženství, úbytek
biodiverzity, adaptace na změny klimatu, veřejný prostor, participační projekty, lokální dopady povodní,
místní archeologické nálezy nebo návrhy na změny ve veřejném prostoru.
Na odpoledním workshopu na konferenci, který jsme vedli s Janem Kotěrou z Litoměřic, jsme se s
účastníky na tématech, kterým by se měly regionální učebnice věnovat, opět shodli, od všech skupin
zaznívaly např. moderní dějiny, náboženství nebo klima. Do naší učebnice zatím nejsou zařazeny
témata jako historie soužití s židovskými sousedy, ale aktuálně na nich také pracujeme. Možnost
setkávat se s lidmi se zájmem o místně zakotvené učení považuji za velmi obohacující a těším se
na další příležitosti pro vzájemnou inspiraci.
Regionální učebnici Říčansko jsme promýšleli tak, aby mohla být zdrojem i pro učitele z jiných míst. U
každého programu jsou využity místní reálie, ale způsob práce a konkrétní aktivity může využít učitel
samozřejmě kdekoli: např. kreslení plánků místa, vlastní návrhy žáků na změny veřejného prostoru
pro participativní rozpočtování. Tvůrci materiálů pro místně zakotvené učení se mohou inspirovat také
použitými formami, jako je např. geofun Za pokladem středověkých Říčan, animace Říčanský hrad,
animace Antonín Švehla v Říčanech, pocitová mapa se vzpomínkami pamětníků nebo storymap Vývoj
krajiny.

ANKETA: "MZU" MŮŽE BÝT VNÍMÁNO JAKO ...

Nová cesta pro úpravu RVP.

Jako vhodný nástroj k všestrannému rozvoji

Učení hrou, přirozené přijímání přírody a

žáků. Nutný předpoklad pro fungování lidí/

uvědomování si mé součásti, tedy jako součást

žáků ve světě – ve smyslu udržitelného života.

každého z nás jako celku.

Přirozená kombinace průřezových témat a

Příklad „člověčenství“, jak

být

správným

vzdělávacích oblastí (intuitivně, přirozeně).

občanem.

Skvělá alternativa ke stále ještě převládající

Cesta k lepší občanské společnosti.

frontální výuce.

Celkově přínosné.

Inspirující, obohacující a zároveň přirozené

Funkční alternativa klasického, od reality

a srozumitelné.

odtrženého vzdělávání.

Způsob, jak měnit svět k lepšímu, jak

Problémový vůči stávajícímu způsobu výuku,

vychovávat aktivní a zodpovědné lidi.

příliš novátorský.

Moderní přístup k rozvoji osobnosti.

Super věc.

Příležitost poznat místo a sebe navzájem a

Skvělá příležitost, jak změnit tradiční výuku ve

to z různých úhlů pohledu za uplatnění

školách. Něco, co tu už dávno bylo a na co jsme

různých zkušeností.

během 2. pol. 20. století trochu zapomněli.

Pomoc při hledání sebe sama, své identity,

Ne může, ale musí být vnímáno jako jedna z

svých kořenů.

hlavních metod výuky napříč předměty.

Jedna z možností, jak si zamilovat svůj

Podpora výuky, propagace místa, kde žiju,

domov a jeho okolí.

pozitivní myšlení, nahlížení na místní historii

Způsob komunikace, cesta k místu skrz sebe

skrze současnost a místo, kde žiji.

a k sobě skrz místo.

Obohacení běžného školního života, radost z

Složitý, mimo osnovy, divný, jiný, přínosný,

dobře

aktivizující, participativní.

vykonané

práce

pro

společnost,

seberealizace,

Příležitost ke změně, ale také jako hrozba

Nástroj pro spolupráci a naplnění RVP.

neznámého, narušení stoletého pořádku.

ANKETA: "MZU" MŮŽE BÝT VNÍMÁNO JAKO ...

Komunitní prostředek.

Prostředek vzdělávání.

Naprosto převratná revoluce ve vzdělávání a

Prostředek komunikace s obcí/komunitou.

zároveň návrat ke kořenům.

Jako samozřejmost, kterou není třeba učit,

Způsob výuky a přístupu k životu, který může

bohužel.

napomoci ke zlepšení stavu společnosti a

Utužování sociálních kontaktů, co nejlépe

fungování v jednotlivých regionech.

přijímat vše okolo nás, vědět kam patříme.

„Normální“ vyučování blízké žákům.

Most mezi přístupy ke krajině.

Základní

„národní“

Něco navíc, nebo naopak jedna z důležitých

identity jako odrazový můstek pro pochopení

součástí učení, může se zakomponovat do

globálních problémů a vytvoření schopnosti

filosofie školy.

jim čelit, řešit je, účastni se aktivně ve

Stavební kámen pro pochopení složitějších

společnosti.

problémů ve světě.

Překvapivý zdroj inspirace pro rozvoj obce z

Docela příjemná zábava po tvrdé a prospěšné

řad žáků a studentů.

práci.

Nepodstatné, ale opak je pravdou, protože

Nástroj k formování či posílení vlastní

jde o návrat ke kořenům, ze strany vedení školy

identity a pocitu sounáležitosti s místem

třeba i jako neužitečné, protože narušuje

našeho života.

zaběhnutý systém.

Problematické,

Super věc v rukou a srdcích správných lidí.

automatické a přirozené metody výuky.

přístup

pro

uchopení

pro

někoho

ale

i

TVORBA LEKCÍ MZU - JAK CO NEJLÉPE VYUŽÍT MÍSTO PRO UČENÍ
ELIŠKA HÁJKOVÁ, SEVER Horní Maršov
Jsou principy a žebřík MZU jako pomůcka nebo nástroj, jak co nejlépe využít místo pro učení, co se dá učit na
kostele, řece, zahradě? Níže jsou popsány některé z aktivit a jejich výstupy, které vznikly na workshopu
konference.
Cílem workshopu bylo vyzkoušet si 2 aktivity, které by mohly sloužit jako motivace k přemýšlení o místě
a 2 aktivity, které mohou následně vzdělavatele směřovat při vytváření lekcí MZU.
Aktivity na motivaci
1) Čísla
krátká aktivita na motivaci - 20 minut (dle početnosti skupiny)
Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ, střední školy (při modifikaci i žáci I. stupně), učitelé, účastníci
akcí apod.
Mezipředmětová propojení: lze zařadit do předmětů OV, M, D, Ze, Př a další
Cíle a výstupy: Cílem je ukázat účastníkům, že o stejném místě může každý přemýšlet jinak a je dobré si
vzájemně naslouchat. Dozvědět se nové informace o místě a společně si zmapovat, co o místě víme.
Stručný popis aktivity:
Požádáme účastníky, aby si v duchu promysleli 3 čísla, která budou vypovídat o jejich místě (můžeme
specifikovat - o místě, kde bydlí, kde je škola apod.) Jakmile budou mít hotovo (mohou naznačit nějakým
gestem), zeptáme se nejprve, jestli je někdo, kdo má číslo 0, následně 1, 10, 100, 1000, kdo má více než
1000, má někdo snad milion či nekonečno? Nejprve se neptáme konkrétně, co čísla znamenají, ale
děláme takový průzkum, abychom navodili atmosféru ke sdílení. Následně se postupně ptáme
účastníků, jaká 3 čísla vypovídají o jejich místě.
Příklady, které zaznívají: počet obyvatel, počet škol, akcí pro veřejnost, čísla popisná, doba, kdy jede autobus,
stěhování, osobní věci - jeden sad, 2 houpačky, mnoho výletů, 2 problémy…
Lektor může na flip zapisovat a na závěr se zeptá, zda byla pro někoho nějaká informace nová,
překvapivá, zaujala ho, znepokojila... a zhodnotí, že o stejném místě může každý přemýšlet jinak a
budeme pokračovat dalšími věcmi.
Poznámky, doporučení: Pokud je pro někoho obtížné vymyslet 3 čísla, může vymyslet pouze 1, stejně tak
může mít 4 a více, když to bude pro něj důležité. Stejně tak je nezbytné připomenout, pokud někdo
nechce svá přemýšlení prezentovat, nemusí.

2) Bingo o místě
krátká aktivita k motivaci, 20 minut
Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ, střední školy (při modifikaci i žáci I. stupně), učitelé, účastníci
akcí apod.
Mezipředmětová propojení: lze zařadit do předmětů OV, M, D, Ze, Př a další
Cíle a výstupy: Cílem je zamyslet se o místě skrze některé principy MZU a sdílet své myšlenky s
ostatními.
Stručný popis aktivity:
Představíme účastníkům, že se chceme dozvědět, co již o místě ví, jak dobře ho znají, čeho si váží apod.
(stejně jako u předchozí aktivity je dobré místo vymezit). K tomu nám poslouží níže uvedený dotazník s
tvrzeními. Vaším úkolem je ptát se kolegů, spolužáků na tvrzení z dotazníku. Pokud někdo odpoví
“ano”, zapište si jeho jméno k danému tvrzení a doptejte se na podrobnosti. Pokud odpoví “ne”, položte
mu jinou otázku nebo se zeptejte někoho dalšího. Vaším úkolem je mít u každého tvrzení alespoň
jedno jméno, zároveň platí, že žádné jméno (osoba) by se nemělo opakovat.
Příklady tvrzení:
Najdi někoho, kdo ...
1. si myslí, že zná dobře místo, kde žije
2. zná nějakou významnou osobnost místa
3. ví o místě, kam bych se šel rád projít
4. přemýšlí, co místo, tíží
5. udělal někdy něco potřebného pro místo
Jakmile budou mít účastníci hotovo, postupně se ptáme, kdo našel někoho kdo… a předáme slovo,
případně se doptáváme. Není nezbytné, aby všichni prezentovali své odpovědi, stačí příklady. Důležité
bylo sdílení ve skupině v průběhu procesu.
Poznámka: Další možné otázky např. Scházím se s lidmi z místa za nějakým konkrétním účelem, jsem hrdý
na nějaké místo v obci kde žiji, nebo umím najít propojení života v naší obci s děním v kraji, v republice nebo
ve světě v historii i v současnosti. Otázky vycházejí z principů MZU, proto pro dospělé můžeme tuto
informaci doplnit.

Aktivity na tvorbu lekcí
1) Potenciál lekcí k naplnění MZU
20 minut na zamyšlení + 15 minut na prezentaci
Účastníci do skupin (cca 2 - 4 lidé) dostanou sadu principů a dívají se skrze tento filtr na dva reálné
příklady aktivit na základních školách. Po přečtení ve skupinách debatují, jaké principy MZU dané
příklady již naplňují a v druhé fázi, jaký mají tyto aktivity potenciál, aby naplnili více principů. Znamená
to však, že v některých případech by se změnil cíl, doba, kterou potřebujeme na realizaci apod.
Smyslem však je, zamýšlet se nad aktivitami, které se již ve školách dějí a hledat v nich, jak je realizovat,
aby naplnili více principů MZU.
Reálný příklad ze školy k rozboru naplnění principů MZU
NÁVŠTĚVA HASIČŮ
Dne 23. 3. 2019 všechny šesté ročníky navštívily stanici hasičů.
Na místo jsme dorazili v devět hodin. Rozdělili jsme se do tří skupin po třídách a od této chvíle bylo vše již jen
na našich báječných hasičích. Postupně nám ukázali hasičskou výstroj, děti si ji vyzkoušely a zjistily, jak
náročné asi je, když se v ní musí hasiči pohybovat delší dobu.
Odpověděli jsme na všechny otázky týkající se důležitých telefonních čísel a bezpečnosti. Za odměnu jsme
dostali omalovánky, pexeso, razítka a rozvrhy. Prohlédli jsme si také výjezdový vůz, veškeré jeho vybavení.
Ukázka práce s vyprošťovacími nůžkami byla zážitkem i pro dospělé a všichni si je potom mohli potěžkat.
Co si ale budou děti nejvíce pamatovat, je možnost sednout si za volant hasičského auta a prohlédnout si, jak
to uvnitř vlastně vypadá. Nakonec jsme si pohráli s hodným služebním psem, poděkovali jsme všem za jejich
čas a ochotu a vydali jsme se na zpáteční cestu.
Zapsala paní učitelka občanské výchovy 6. třídy, jejím cíli bylo:
Žák si uvědomuje nebezpečí, se kterým se může setkat
Žák má povědomí o tom, jak se prakticky chránit před nebezpečím nebo se mu vyhnout
OTÁZKY PRO SKUPINY
Jaké principy MZU tato návštěva naplňuje?
Jaký má potenciál, aby naplnila více principů MZU? Jaká by byla Vaše doporučení, jak návštěvu
upravit, aby naplnila více principů MZU?
Následně účastníci prezentují své myšlenky, lektor se případně doptává, jak skupina vidí, že je ten či
onen princip naplněn a debatujeme společně, jestli tomu tak opravdu je, případně si vysvětlíme
chápání jednotlivých principů. Na závěr je důležité sdělit, že cílem není to, aby všechny naše aktivity
naplnily všechny principy, stejně tak do podrobností vést debaty, zda daný princip obsahuje, ale to, že
když se aktivitami budeme skrze tento filtr více zabývat, můžeme je posunout o kus dále a tím budou
mít větší dopad, komplexnost a propojenost. V závěru se můžeme bavit i o žebříku MZU, kam asi by
dané aktivity mohly zapadat, ať už v původní formě nebo pozměněné.

2) Sestavení lekcí MZU
(30 minut - několik hodin)
V této části jsme tvořili lekce MZU. Cílem bylo navrhnout rámec vzdělávacích celků/akcí s využitím
principů a žebříku MZU.
Zadání do skupin (2-5 osob) vypadá takto:
"Vyberte si téma, které by vás na zpracování lekce zajímalo (naše zkušenosti jsou: zahrada, řeka - nebo
nějaký jiný přírodní prvek, kostel, radnice - či jiná stavba v obci, vlakové nádraží, autobusová zastávka - či
jiné obslužné místo apod)."
Pro vybrané téma určete:
Typ celku: vyučovací hodina, série tematických dnů, dlouhodobý projekt, akce pro veřejnost apod.
Doba trvání
Cílová skupina: ročník, pokud jde o žáky, kroužek, veřejnost, rodiče s dětmi, vzdělavatelé, návštěvníci
apod.
Kontext a mezipředmětová propojení: Do jakých vyučovacích předmětů byste celek zařadili, v jakém
kontextu se daná akce nachází?
Cíle a výstupy: Co by se účastníci měli dozvědět, čemu by měli porozumět a jakých dovedností by
měli nabýt?
Stručný popis aktivit:
Co budou účastníci dělat, aby se naučili, co se naučit mají?
Co by celku ve výuce či v akcích mělo předcházet a co by na něj mělo navazovat?
Jak využijete místo, komunitu, obec, odborníky
Jaké principy MZU jste naplnili a je potenciál doplnit nějaké další, na jakém stupni žebříku je
vaše lekce
Poznámky/doporučení
Pomůcky, zdroje informací
"Pokud to bude možné, zpracujte více než 2 příčky žebříku. Můžete si vybrat i jednu úroveň žebříku a
zpracovat ji detailně (další třeba jen v náznacích) nebo můžete zpracovat všechny úrovně žebříku, ale nemusí
být úplně do detailů. Jako podklady využijete principy a žebřík MZU. Pokud tvoříte učební jednotky, ty na
vyšších stupních žebříku navazují na předchozí a mohou tak společně tvořit rozsáhlejší učební celek."
Příklady, které vznikly, jsou uvedeny níže - jedná se o nápady a inspiraci, jak využít místo k výuce
rozličných témat.
Co mohu učit na kostele?
náboženství - druhy, rozdíly, příběhy
vliv na vzhled města, umístění v obci
architektonické styly - místní umělci a jejich
život, využití
geologie - materiály, ze kterých je
význam náboženských staveb v historii
rituály, slavnosti a jejich proměny v čase
biologie - co tu roste a žije
orientace v prostoru - vazby světové strany,
noční obloha, kam směřuje věž …
hudební výchova - zpěv, akustika, styly
nástin lekce
žáci 4.-5. ročníku, vlastivěda (výtvarná a
hudební výchova)

Cíle: - žáci rozumí tomu, že kostel má nějakou funkci
- žáci poznají a pojmenují hlavní předměty
(vybavení)
- žáci poznávají své kulturní kořeny
Aktivity
seznámení se s prostorem - pojem kostel a
křesťanství
skupinová práce - kartičky s vyobrazením
hlavních předmětů a plánek kostela. Úkolem
je označit do plánku předměty dle kartiček,
následuje prezentace.
hledání symbolů v prostoru a jejich vysvětlení
převedení do reálného života - význam
symboliky, předmětů a kostela samotného
jako kulturního dědictví a oslavy svátků v obci
(Vánoce, Velikonoce, Pouť...)

Co mohu učit na řece
pH
horniny - koryto, břeh
rostliny, ryby, ptactvo,
koloběh vody, pomoří, povodí
znečištění zdroje, spory, doprava, šetření
vodou, mezinárodní vztahy
stavitelství
eroze
rozdíly horní a dolní tok
nástin dlouhodobého projektu či tematického
dnu
žáci II. stupně (občanská výchova, zeměpis,
přírodopis, volba povolání atd.)
Cíle: - žáci rozumí významu řeky v krajině i v obci

Vlakové nádraží
orientace v mapě
výpočty času a vzdáleností
architektura
BOZP
rostliny v okolí
historie technologií
vytíženost vlaků
pohyb lidí/cizinců
volba povolání
písně, knihy o vlacích
paliva/elektřina

Aktivity
rozdělení do skupin a určení rolí
na vybraném úseku (od mostu k mostu)
zjistit, co nejvíce informací s využitím
informačních cedulí, pozorování, rozhovory
s občany, informace z obecního úřadu
apod.
následně připravit prezentaci pro ostatní a
poté rozdělit zjištěné informace do
tematických celků - historie, geologie,
energetika, rekreace, hospodaření s vodou,
znečištění, botanika a zoologie
následuje rozdělení témat do skupin a
detailní zpracování
po prezentaci úvahy, brainstorming či jiné
metody hledání odpovědí na otázku Co by
se mělo změnit?
v závěru vybrat návrhy a projednat
případné realizace, představit komunitě a
vedení obce a zapojit žáky do realizace
opatření

Zahrada
druhy rostlin, zvířat - hmyz, ptáci
roční období
voda X sucho
zahradní architektura (zámecké zahrady)
význam opylení
půda a kompost
souvislosti - utváření krajiny, můj život jako
zahrada, prostředí, kde lidí žijí spolu s
rostlinami, živočichy

BUDOUCNOST MÍSTNĚ ZAKOTVENÉHO UČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
výstupy sdílecí skupiny
Významným příspěvkem k problematice místně zakotveného učení v České republice byla diskuze sdílecí
skupiny v rámci jednoho z workshopů konference. Výstupy diskuze předkládáme v tomto příspěvku a budiž
inspirací nejen pro organizátory, ale pro všechny, kterým je tento vzdělávací přístup blízký, ať už jste přímo
vzdělavatelé, zástupci obcí, krajů, státních úřadů, místních akčních skupin, nevládních organizací či laických
příznivců. Zároveň tyto výstupy budeme zohledňovat v dalším rozvoji MZU u nás, při přípravě vznikající
publikace, plánování dalších aktivit či propagaci MZU jako vzdělávacího přístupu na celostátní úrovni.
Níže jsou uvedena témata / otázky, se kterými sdílecí skupina pracovala a tipy, nápady a doporučení,
na kterých se v rámci daného tématu účastníci shodli.
Jak efektivně spolupracovat na MZU v ČR, co
společně udělat pro jeho rozvoj a šíření?
regionální podpora a šíření
příprava budoucích pedagogů - VŠ a VOŠ
materiál pro budoucí partnery
propagovat v pedagogickém tisku
propojování s MAS
informovanost samosprávy
zapojení muzeí, dalších institucí a spolků
Příklad vzdělávací pomůcky, tématu,
literatury, který se osvědčil
srovnávání historických fotografií a map
pověsti, příběhy lidí i míst
pocitové mapy
mapování a tvorba map
smyslové vnímání místa
setkávání se s veřejnou správou
komunikace s podniky, institucemi
rubrika ve zpravodaji “najdi detail” - fotky z
místa
obrazová galerie v ulicích (staré fotky,
regionální malíři, historické nálezy)
questy
průvodcovské interaktivní aplikace
prezentace, workshopy, trhy regionálních
výrobků
setkání s osobností regionu
oživené stezky
kameny, poštovní schránky zmizelých
Jak vzdělávat MZU, aby mělo, co největší
dopad?
mezipředmětová spolupráce
spolupráce a sdílení, prezentovat a sdílet
know - how navenek
zapojit a informovat veřejnost
zapojovat emoce - prožívat věci na místě
dotahovat projekty do konce

Co by nemělo chybět ve vznikající publikaci
MZU?
krátké kapitoly
fotky, infografika, komiks
pozor na cizí slova a srozumitelnost
rady, jak začít
jak na to nebýt sám
konkrétní příklady
pohledy žáků
domácí výuka
podpora autorit
kompatibilita s RVP
pracovní listy
kde mi pomohou
školní stravování jako příležitost pro MZU
Jaká úskalí při realizaci MZU nás potkávají a
jak se na ně připravit, minimalizovat je?
předsudek cílové skupiny - znám to tu, žiju tu,
vím to, tak proč se tím zabývat
nahlížení na minulost se liší
Možnosti řešení:
zajímavé metody sdělení, promýšlet
motivaci na vtažení do tématu
soustředit se na klíčovou linku - osnovu,
páteř, kostru, od které se odpíchnu a k
tomu přizpůsobit další informace
vhodné místo setkávání, vycházky
odzkoušet si a zjišťovat zpětnou vazbu
ověřit zdroje informací
přiměřeně zvolený čas
improvizovat, umět se přizpůsobit
skupině
nezapomínat na propojky - historické,
společenské, vlastivědné, mezioborové
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