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Vážení rodičové,

vítáme Vás v Kreativním učení doma.

Jako doplněk projektu kreativní domácí výuky, kterou jsme pro Vaše dítě navrhli, Vám

posíláme i několik rad a doporučení, které vychází z naší desetileté zkušenosti se zaváděním

kreativního učení na školách.

Věnujte těmto informacím pozornost. Důležitým předpokladem učení, nejsou jen použité

metody, ale také procesy, prostředí a samozřejmě vztahy. Vztah rodiče a dítěte je odlišný od

vztahu učitele a dítěte a v mnohém je pro rodiče těžší výuku vést. Rovněž je situace

specifická tím, že se do učení zapojuje jedno, nebo menší počet dětí.

I přes tyto výzvy, věříme, že kreativní učení může být velice přínosné pro děti i rodiče a může

vám pomoct nastavit domácí výuku smysluplně, srozumitelně a zaměřit ji na rozvoj

kompetencí a kreativity dítěte, nejen na pouhé získávání znalostí.

Budeme rádi za sdílení Vašich zkušeností, tipů na to, co se Vám v domácí výuce osvědčilo a

rádi byste doporučili dalším rodičům.

CO JE KREATIVITA?

Kreativita a kritické myšlení jsou klíčové dovednosti pro 21. století. Je to způsob myšlení,

který stimuluje vznik nových nápadů, originálních řešení a hledání souvislostí. Podle

mezinárodních výzkumů (IBM, Nesta, OECD) je kreativita jednou z nejdůležitějších dovedností

na trhu práce, proto by se jejímu rozvoji měla věnovat velká pozornost už na základních

školách.

Rozvoj kreativity kromě akademických výsledků zvyšuje i úroveň klíčových kompetencí,

schopnost řešit problémy, reagovat flexibilně na nové situace a rychle se orientovat v

neznámém prostředí.
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Společnost pro kreativitu ve vzdělávání pracuje s vědeckým modelem Billa Lucase, který se

zaměřuje na rozvoj pěti kreativních návyků mysli - zvědavost, představivost, vytrvalost,

disciplína a spolupráce.

1) CO JE KREATIVNÍ UČENÍ

Kreativní učení je tak postavený vzdělávací proces, při kterém jsou žáci vedení k tomu, aby

naplno využívali svůj tvůrčí potenciál, hledali nové řešení, pracovali s chybou, riskovali, byli

nezávislí a flexibilní. Neučí se memorovat informace, ale je vyhledávat, třídit a zasazovat do

kontextu.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání využívá k rozvoji návyků kreativního myšlení

možnosti a nástroje umění a tvůrčích profesí.

Dopady kreativního učení:

• motivace žáků

• zájem o probíraná témata a osvojování si znalosti v kontextu

• rozvoj klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a

personální, občanské a pracovní)

• rozvoj jednotlivých gramotností

• rozpoznání a posilování silných stránek a talentů u dětí

• zlepšení vztahů

• adaptabilita žáků na výzvy 21. století a uplatnitelnost na trhu práce
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2) VYSOCE FUNKČNÍ PROSTŘEDÍ UČENÍ

Proces učení významně ovlivňují také okolnosti a podmínky, za kterých se Vaše dítě

vzdělává. Pokud chcete, aby byla výuka efektivní a zajímavá, je pro ni nutné vytvořit vysoce

funkční prostředí. Naše schéma vás provede přípravou, ale také realizací.

Pokud se Vám do výuky tyto principy povede zařadit, pravděpodobnost úspěchu je veliká.

Co je ten zázračný recept na učení?

1) Zkuste vytvořit pro dítě prostor, ve kterém může hledat odpovědi, chybovat, nalézat

řešení i potřebné informace. Rozvíjejte jeho ZVĚDAVOST. Buďte víc průvodcem a

facilitátorem. Dovolte sami sobě nevědět, nebojte se to otevřeně připustit a přenechejte

odpovědnost za učení dítěti.

2) Navažte výuku na reálný život. Pokuste se informace, instrukce i aktivity zasadit vždy do

zkušeností a běžných životních situací dítěte. Tím získáte jeho/její zájem a motivaci.

Stimulujete tak VYTRVALOST.

3) Předpokládáme, že doma nebudete čas výuky strukturovat do 45-ti minutových cyklů. A

to je dobře. Učení se si vyžaduje flexibilní práci s časem, některé aktivity jsou na 5 minut,

jiné si zas vyžadují 2 hodiny. Důležité je harmonogram aktivit naplánovat a dodržovat.

Procvičujete DISCIPLÍNU.

4) Nebojte se k učení využívat celý dům, zahradu, park, ulici, les i město. Učit se můžeme

všude, jde o to využít PŘEDSTAVIVOST. Někteří z nás k učení potřebují být v pohybu a

nové věci si zažít na vlastním těle, jiným zas vyhovuje vizualizovat si je, nebo poslouchat

příběhy. A my všichni si toho nejvíc zapamatujeme skrz zážitek. Proto opusťte pracovní

stoly, vyberte hračky, malířské stojany nebo fotbalový míč a můžete začít…

5) Ideální výuka kombinuje individuální úkoly a úkoly skupinové. Pokuste se pro projekt získat

i spolužáky, sourozence, nebo kamarády vašeho dítěte. Je skvělé moct sdílet, přemýšlet i

hledat řešení společně. Dáváte tak prostor SPOLUPRÁCI.

6) Důležitou součástí učení je, že rozumíte jednotlivým částem a je vidět co se učíte a co

jste se naučili. Že se vaše dítě může pochlubit tím, co dokázalo, ukázat své úspěchy a

sdílet s vámi i okolím vše nové, co zvládlo.
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7) Mluvte o emocích, akceptujte je a pomozte dítěti je zvládnout. Náš život je plný emocí a

učení také. A jedním z nejdůležitějšího učení pro život je právě naučit se vnímat,

reflektovat a vypořádat se se svými emocemi. I když je to pro nás rodiče často náročné,

zkuste vytrvat, mluvit o tom, jak se Vaše dítě cítí, dát mu/jí porozumění a pomoci najít

způsob, jak dítě může s emocí dále pracovat.

8) Reflexe je nejzásadnějším nástrojem efektivního učení. Nehleďte jen na výsledky práce

dítěte, ale ptejte se, co k těmto výsledkům vedlo. Co dítěti pomohlo nebo naopak bylo

překážkou? Rozvíjejte v dítěti tuto zásadní schopnost, kterou využije ve škole, v

seberozvoji, v práci i ve vztazích.

Schéma Vysoce funkčního prostoru učení

Zaujala Vás naše práce? Chcete se dozvědět víc? Kromě projektu pro Vaše dítě, návrhů

projektové výuky v domácím prostředí Společnost pro kreativitu ve vzdělávání vytváří a

realizuje:

• kroužky Město a světy budoucnosti https://www.youtube.com/watch?v=EoIG7k95_78

• projektové dny na míru https://www.crea-edu.cz/aktuality/algoritmy-v-rytmu

• dlouhodobé programy kreativního učení pro školy https://youtu.be/-YYpCD_pxeY

• programy na rozvoj kreativity u dospělých lidí www.creatingfuture.cz


