Nebojme se projektů ve výuce němčiny
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Úvod
Nejen nejnovější pedagogické dokumenty jakými jsou například Rámcové vzdělávací
programy, ale i potřeby současné společnosti vyžadují od našich žáků a budoucích občanů,
aby během svého základního vzdělávání žákům získali a postupně zdokonalovali určité
kompetence, které jsou pro jejich úspěšné pracovní zařazení do této společnosti nezbytné.
K hlavním vzdělávacím cílům formulovaných v Rámcových vzdělávacích programech patří
umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. A jak může
přispět učitel ve výuce? Mimo jiné tak, že se cíleně zaměří na rozvoj žákovy kompetence
k učení a nabízí žákům pro jejich efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, aby se
žáci postupně učili plánovat, organizovat a řídit vlastní učení. Dále pak ve výuce používá
takové výukové metody, které žákům umožňují samostatně vyhledávat a třídit informace a na
základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení,
tvůrčích činnostech i praktickém životě (srov. Rámcový vzdělávací program gymnaziální
vzdělávání). Tímto způsobem je u žáka posilována motivace k celoživotnímu vzdělávání a
rozvíjena jeho schopnost samostatně (autonomně) získávat nové znalosti a rozvíjet své
dovednosti. To vše platí i pro osvojování cizích jazyků.
Následující příspěvek poukazuje na jednu z efektivních výukových metod, která pomáhá výše
uvedených cílů v cizojazyčné výuce úspěšně dosahovat a kterou je projektová metoda.
1. Projektová metoda: obecná charakteristika
Projektová metoda není novou výukovou metodou, v teorii pedagogiky i ve vlastní výuce se
s ní setkáváme již více než sto let. Její vznik je spojován zejména se dvěma jmény známých
pedagogů, kterými byli Dewey (1859-1952) a jeho žák W.H. Kilpatrick (1871-1965).
Podíváme-li se však pozorněji do dějin pedagogiky, můžeme určité znaky charakterizující
tuto metodu najít již v didaktických dílech J.A.Komenského. Projektová metoda byla pak
znovu „objevena“ v sedmdesátých letech dvacátého století a od té doby více či méně oživuje
školní vyučování.
A jak bychom stručně tuto metodu popsali? V odborné literatuře najdeme velké
množství definic, k nejvýstižnějším je možné zařadit dvě následující. Jedna z nich souvislosti
říká, že projektová metoda představuje celostní a integrativní formu výuky, která se vyznačuje
vysokým stupněm otevřenosti a která vytváří prostor pro výuku orientovanou na žáka, pro to,
aby se žáci mohli spolupodílet na volbě témat a stanovení cílů, dále pak pro diferenciaci a
kooperaci. Projekt v rámci školního vyučování bývá definován například činnost, na které se
podílí společně žáci i učitelé, jsou za ni společně odpovědni a která se vyznačuje úzkým
vztahem k reálnému životu.
Vzhledem k současnému pojetí projektového vyučování generuje výstižným způsobem
Herbert Gudjons (1986, s. 58-68) deset typických znaků této výukové formy, jež lze chápat
jako její rozšířenou definici. Gudjons na tomto místě říká, že k těmto deseti charakteristickým
rysům této metody patří:
1. Orientace na reálný život
To znamená, že pomocí projektů se ve výuce můžeme efektivním způsobem odklonit od
(systematického) zprostředkovávání znalostí a učit se řešit problémy reálných životních
situací. Důležité přitom není jen učivo, ale stejně komunikace mezi žáky a mezi žáky a
učitelem během práce na projektu (někdy hovoříme o dohodě mezi žáky a učitelem).

2. Orientace na zájmy žáků
Projektová práce umožňuje poskytnout žákům více prostoru pro to, aby se věnovali tématům,
jež je zajímají a tak ve zvýšené míře využít jejich zkušeností z běžného života.
3. Vlastní organizace procesů a odpovědnost
Práce na projektu znamená společnou činnost učitele a žáků, je v ní integrována jejich
schopnost plánování a uvědomování si vlastní odpovědnosti. Právě přitom se rozhoduje, zda
projektová výuka dostojí svým nárokům nebo „sklouzne“ do pouhého náznaku.
4. Vztah k praxi
Úkol/problém řešený v projektu by měl být v co nejužším vztahu k realitě, školní téma je
propojeno se skutečným životem. Toto často implikuje potřebu a nutnost opustit školní třídu.
Tento znak ochraňuje předmět projektu před nahodilostí a znamená přímý vztah školního
učení ke společenskému dění. Na druhé straně může někdy kolidovat se zájmy žáků. Vztah ke
společenskému dění se orientuje na lokální, regionální či globální situace a integruje
motivační a strategické aspekty a výsledný produkt pak může překonat hranici mezi simulací
(což je typické pro školní vyučování) a reálnou životní situací (např. v cizojazyčné výuce žáci
s partnerskou zahraniční školou pracují na společném srovnávacím projektu, v němž zjišťují,
jak je v jejich regionech dbáno na ekologii; výsledky prezentují na společně vytvořené
webové stránce).
5. Plánování projektu
Tento aspekt definuje projektovou výuku jako plánovaný a na cíle zaměřený proces učení a
vyučování, který nepředstavuje v žádném případě libovolnou formu otevřeného vyučování
s libovolným výstupem. Žáci se učí plánovat své postupy a formulovat cíle, přičemž – a
zejména pak při jejich dosahování – dostávají velký prostor pro vlastní rozhodování.
6. Projekt je zakončen konkrétním výstupem
Projektová výuka je zaměřena na zpracování konkrétního výstupu (tzv. produktu), čímž se
rozumí nejen manuální výsledky (texty, výrobky, videonahrávky apod.), ale také osobní
prožitky a zkušenosti, změny postojů a názorů a jejich prezentace.
7. Zapojení všech smyslů
Projektové vyučování se pokouší podle Pestalozziho tradice „učení hlavou, srdcem a rukou“
propojit tradiční oddělování duševní a fyzické činnosti a smyslového vnímání integrativně
překonat. „Učení a práce, myšlení a konání, škola a život, recepce a produkce, rozum a
smysly/emoce, teorie a praxe se stále více k sobě přibližují a v ideálním případě je můžeme
prožít v jednotě“. (Gudjons 1986, s. 65)
8. Sociální učení
Učení ve skupinách, v pracovních týmech nabývá v moderní pedagogice velké důležitosti. To
znamená, že efektivně učit se můžeme společně a jeden od druhého. Interakce se stává
obsahem učiva, v němž si sociální a věcné cíle navzájem nekonkurují. Zdařilý produkt
vyžaduje žáky, kteří jsou schopni plánovat, kooperovat a konat.
9. Interdisciplinarita
Pro projekt je typické, že se v mnoha případech jeho řešení dotýká více oborů, stejně jako je
životní realita vícedimenzionální. Ale ani projektová výuka v rámci jednoho vyučovacího
předmětu není vyloučena.

10. Hranice projektové výuky
Protože ve školní výuce i dnes převládá organizované a plánované učení (osnovy, učební
plány, ročníky), musí být učivo osvojené v rámci projektové práce v souladu s učivem daného
předmětu. Na druhé straně se projekty stávají prostorem, který nabízí jistá doplnění pro rozvoj
žákovských kompetencí, která nedovolují jiné výukové metody. Zároveň je třeba poznamenat,
že ne každé téma se hodí pro projektovou výuku.
1.1 Učitel a žák v projektové výuce
Z výše uvedených znaků projektové metody mimo jiné vyplývá, že se zásadním způsobem
mění v průběhu takto organizované výuky vztah mezi učitelem a žákem, oba subjekty plní
řadu nových úloh, které se liší od těch, jež jsou typické pro tradiční výuku. Současně zde
vzniká na obou stranách prostor pro rozvoj mnoha kompetencí. Pro učitele znamená
projektová výuka v první řadě vzdání se organizačního monopolu, přičemž mu to na druhé
straně přináší vynikající možnost stát se pro své žáky partnerem. Zdůraznit je třeba na tomto
místě zejména pedagogickou rovinu, neboť ve vztahu k získávání nových znalostí jsou
v současné době žáci pomocí informačních technologií schopni si množství informací obstarat
sami. Vzhledem k cizojazyčné výuce to znamená, že role učitele se mění od zprostředkovatele
jazyka k roli manažera, který proces osvojování jazyka řídí.
Žák v projektové výuce vystupuje ze své tradiční pasivně receptivní role, sám se
aktivně podílí na učebních činnostech, osvojuje i různé kompetence a učí se je používat. Ke
kompetencím, jež se při práci na projektu obzvláště daří rozvíjet, patří:
•
•
•
•
•
•
•

sociální a personální kompetence (schopnost spolupracovat v týmu/skupině)
komunikativní kompetence (při získávání a udržování kontaktů, při společném
vytváření produktu, při diskusích o jeho výsledku)
pracovní kompetence (schopnost organizovat práci již ve fázi plánování, schopnost
vytvořit produkt – text, videonahrávka, reportáž, webová stránka apod.)
schopnost sebehodnocení a sebereflexe, reflexe celé pracovního postupu
kompetence k řešení problémů
kompetence k učení (žák si může vybrat a využít pro efektivní projektovou práci
vlastní metody a strategie)
didaktická kompetence (žák se v řadě situací ocitá v roli učitele, např. při prezentaci
projektu).

2. Projektová metoda a cizojazyčná výuka
Ještě v roce 1991 napsal významný evropský didaktik cizích jazyků Hans-Jürgen Krumm
(Krumm 1991, s. 4) k projektové výuce v cizích jazycích následující výrok: „V cizojazyčné
výuce se můžeme s projekty setkat velmi zřídka. Ostatní předměty jsou na tom mnohem lépe,
mimo jiné díky převažujícímu přesvědčení, že díky omezené cizojazyčné kompetenci –
zvláště u začátečníků – se projektová metoda zavádí do výuky velmi obtížně. Dalšími důvody,
které učitelé v této souvislosti uvádí jsou: potřeba neustálé jazykové korektury chyb a
používání mateřského jazyka při zpracování projektového úkolu…“. Učitelé z praxe pak často
jmenují i další problémy spojené s projektovou metodou jako například: velký hluk ve třídě,
chybějící materiálové zabezpečení, nedostatečná připravenost a ochota žáků pracovat tímto
způsobem, nejistota samotného učitele při zavádění nové výukové metody.
Tyto argumenty jsou zajisté pochopitelné, ale pokud nám nejde jenom o to,
abychom naše žáky naučili pouze jazykově správné výpovědi, ale abychom jazykovou výuku
chápali v celé její komplexnosti a také ji orientovali na rozvoj kompetencí a umožnili žákům
do vyučovacího procesu vnést svoje vlastní zkušenosti, zájmy i předpoklady, patří projektová

výuka k nedoceněným metodám. A proč by se projektová výuka v cizích jazycích měla stát
integrovanou součástí vyučovacího procesu? Mimo jiné pro to, že:
•

•

•
•
•

Hodiny cizího jazyka ve škole jsou pro naše žáky zpravidla jedinou komunikativní
situací, v níž mohou zjistit, proč se jazyku učí a jak jazykových znalostí mohou využít.
Jazyková výuka by se tedy měla stát „vážnou komunikativní situací“, aby žáci
neztráceli motivaci učit se jazyku i nadále. A k tomu jsou projekty velmi vhodným
prostředkem.
Jazyková výuka souvisí mnohem úžeji s rozvojem zdravého sebevědomí než jiné
předměty: často v ní s našimi žáky jednáme, jakoby nevěděli, jak nakupovat, jak se
dostat na poštu apod. To však ví, musí se ale naučit vyjádřit tyto známé věci cizím
jazykem. V rámci projektové práce mají žáci možnost si rychle vyzkoušet, že po
relativně krátké době v jazyce něco umí, zjistit, že pomocí jazyka se něco naučili
(např. najít na internetu levné ubytování pro třídní výlet do Vídně).
Hovoříme-li o motivaci k učení se cizím jazykům, můžeme zmínit zvědavost a
možnost dozvědět se něco nového o jiné kultuře. Proto patří reálie k nejefektivnějším
obsahům a tématům projektové práce.
Z hlediska psychologie učení lze uvést následující argumenty: v projektové výuce je
zapojeno více smyslů a je praktikována činnostní výuka, čímž se učení stává
efektivnějším.
Důležitým faktorem je také to, že žáci se spolupodílejí na rozhodování a nesou
odpovědnost za výsledek společného výsledku. Posiluje se zde fakt, že pouze ten, kdo
pochopí, že je za učení se cizímu jazyku sám odpovědný učí se úspěšněji, rozvíjí
individuální učební strategie a je schopen se učit jazyku i mimo školu.

Vzhledem k jazykovým cílům pak se projekty v cizojazyčné výuce vyznačují mimo jiné tím,
že:
● mají konkrétní cíl, jež umožňuje používat cizí jazyk v jeho komunikativní funkci;
● umožňují společné plánování žáků a učitele, přičemž se žáci snaží zvládnout tuto fázi
se svými stávajícími jazykovými schopnostmi;
● učitel vystupuje v roli jazykového rádce, poskytuje žákům potřebné jazykové
prostředky;
● do výuky je vtažen vnější svět, žáci používají jazyk jako prostředek k cíli;
● umožňují samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů (gramatika, slovníček
internet, tisk apod.);
● prezentovatelný výsledek projektové práce (např. poster, divadelní představení,
časopis) na sebe někdy váže další aktivity);
● i jazyková práce probíhá ve spolupráci například při společné opravě textů
(srov. Krumm 1991, 6).
2.1 Jak fungují projekty v cizojazyčné výuce?
Na rozdíl od výše zmíněného výroku profesora Krumma, který byl prosloven před patnácti
lety, můžeme dnes s potěšením konstatovat, že projekty již nejsou v současné cizojazyčné
výuce ničím neobvyklým. Moje vlastní zkušenosti ukazují, že tomu tak je i v české škole.
Nicméně považuji za zcela pochopitelné, že ne vždy bývá lehké začít s žáky pracovat
na větším projektu. Je vhodné žáky postupně připravovat, mimo jiné tak, že do tradiční výuky
zařazujeme takové typy cvičení a úloh, které jsou typické pro projektovou práci. Jsou to různé
aktivity, v nichž:
a) mohou žáci uplatnit vlastní zkušenosti a názory, mohou pracovat ve skupinách a něco
v jazyce vytvořit jako například

● jazykové hry,
● ankety ve třídě k vyjádření názoru k určitému tématu,
● samostatné vyhledávání dílčích informací,
b) se mohou žáci projevit jako spolutvůrci vyučovací hodiny, čímž je posilována jejich
organizační kompetence, samostatnost a spoluodpovědnost, žáci v nich přejímají roli učitele.
● Žáci zvolí/najdou text, se kterým se bude v hodině pracovat.
● Skupinka žáků připraví pro třídu cvičení.
● Žáci si připraví a provedou prezentaci výsledků zpracované úlohy.
Dalším krokem mohou být tzv. „miniprojekty“. Tyto aktivity komplexnějšího charakteru
mohou osvěžit klasicky vedenou výuku, v jejímž centru stojí práce s učebnicí. Témata k jejich
zpracování jsou většinou úzce spjata s tématy nabídnutými v učebnici, jejich různé aspekty si
žáci volí sami. V současných cizojazyčných učebnicích již najdeme náměty pro tento typ
projektů jako samozřejmou úlohu (viz např. učebnice němčiny „Studio d A1“ - „Internettipp:
www.leipzig-online.de).
A nyní můžeme snáze přejít k větším projektům, které z klasické třídy vytváří cizojazyčnou
pracovní dílnu. Vyjmenovat témata hodící se k projektové práci je nemožné. Na paměti
bychom měli jako učitelé mít v přípravné fázi především to, jakých jazykových cílů chceme
pomocí daného projektu dosáhnout. Jestliže se zaměříme v první řadě na rozvoj volného a
tvůrčího psaného projevu, realizujeme se žáky projekt, v němž se tato dovednost může plně
rozvinout. Jako výsledný produkt pak může vzniknout:
● třídní zpravodaj v cizím jazyce
● literární občasník v cizím jazyce (žákovská cizojazyčná poezie či próza),
● sborník textů k danému tématu apod.
Jestliže nám projekt má rovněž posloužit k získání informací o cizí kultuře, nabízí se
nepřeberné množství sociokulturních témat, která buďto přímo souvisí s učebnicí nebo
vychází ze zájmů žáků. Jako výsledný produkt pak může vzniknout:
● poster
● videonahrávka (vznikla během výletu do Vídně)
● sborník textů a fotografií k danému tématu
● vybrané recepty z německé kuchyně („Naše kuchařka“)
● srovnávací studie apod.
Jednou z možností, jak lze u žáků pomocí projektu rozvíjet jejich didaktickou kompetenci je
nechat vytvořit hru pro jazykovou výuku (více Janíková 1998). Divadelní představení
v cizím jazyce je pak dalším příkladem pro projektovou výuku, prezentace takového projektu
pak ukazuje úspěchy žáků i mimo školu a je spjatá se silným emocionálním prožitkem.
V poslední době se stále oblíbenějšími stávají i v cizojazyčné výuce projekty spojené
s využíváním moderních technologií, které nám umožňují „opustit“ třídu i školu. Je k nim
samozřejmě zapotřebí vybavení touto technikou. Jsou například tzv.:
● e-mailové projekty
● internetové projekty
● „mezinárodní“ projekty (např. se zahraniční partnerskou školou).

Závěr
Moderní cizojazyčná výuka se vyznačuje metodickým pluralismem. To znamená, že
projektová metoda, ačkoliv skýtá řadu pozitivních prvků, není jedinou a nejsprávnější
metodou. Jde spíše o to, aby se činnostně založená výuka stala výchozí bází našeho
pedagogického působení a projektová práce k ní rozhodně patří.
Text vznikl v souvislosti s řešením grantového projektu GA 406/05/2107 „Autonomie v procesu učení a
vyučování cizího jazyka“.
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