Primárním cílem modelu je poskytnou komplexní pohled

čtenáře příjemná a vytvoří mu základní přehled

T EORIE
MNOHOČ ET NÉ

na jednotlivé teorie učení a dát člověku představu o

či koncept pro další studium. Současně se

tom, jakým způsobem jsou konstituovány a mohou

snaží být kurátorská - jednotlivé teorie nekončí

být propojené s technologiemi. Jsme si vědomi toho,

ani filosofické východisko, dokonce ani ne všechny
technologie, které mohou být s daným pojetím spojené.
Přesto věříme, že právě tato vizualizace široké palety

FREINETOVSKÁ

MON TESSORI

WA LDORFSKÁ

Š KOLA

P EDA G OIKA

P EDA G OG IKA

INELIGENC E

(nebo v budoucnu končit nebudou) kvartetem

Intelekt není možné

Vzdělávání se zaměřuje

zredukovat na jedno

na specifické formy

číslo. Existuje více
různých forem

že ve sto znacích není možné zachytit ani didaktiku

S T YLY UČ ENÍ

a každá může být

rozlišujících pohledů, ale nabízejí možnost jít k

jinak mohutná.

Existují učební
styly, které jsou

intelektu a pro každou
z nich volí (s ohledem

D VOJ ITÁ SMYČ KA

na možnosti jedince)
specifické postupy.

Je třeba podporovat

Dojde k identifikaci

Učení je spojené

Pracuje se ve skupinách

vzdělávacího cíle

s praxí, třídy jsou

i jednotlivě, důraz

samostatnou přirozenou

vybavené pracovníky

je kladen na práci

zvídavost a tvořivost

nikoli ale známkovaný,

jedince, respektovat

učitel vystupuje jako

(téměř) nezávislé na

a strategie, které jsou

ZÓNA

obsahu. Vzdělávání

následně uplatňovány

NEJ B LIŽŠ ÍHO

by mělo tyto styly

ve výběru učební látky,

VÝVOJ E

respektovat.

ale především metody

kouty pro experimenty

s textem nebo

nebo tvorbu.

experiementy.

DA LTON SKÝ P LÁ N

jeho zájmy a potřeby.

Učení je proces

Učení probíhá

se zpětnou vazbou,

facilitátor a pomocník

JESEN SKÁ
P EDA G OG IKA

s přípravou prostředí.

Vyučování se opírá

v epochách, všechny

o práci s plánem,

předměty jsou stejně

individuální pokrok,

důležité, důraz je

podpora zvídavosti.

kladen na umění.

jejího předávání.

pramenům dalšího studia, ať již primární nebo

Učení je změnou
mentálních

GA R DNER

sekundární literatury (knih, stránek, presentací,

Při hledání řešení
nevyužíváme první

representací

nápad, ale usilujeme

o světě.

videí), ať již primárního nebo sekundárního rázu.

základě zpětné vazby

NÁSTROJE NA TVORBU

a komparace

APLIKACE NA TABLETU,

existují fáze, kdy

příslušnou fázi

je schopen se něco
něco jiného nikoli.

vývoje a umožní

Možností, jak s modelem pracovat je více, zde si dovolíme nastínit tři základní cesty:

- volnost,

rychlejší pokrok.

samostatnost

DTP, ČTEČKY, VIRTUÁLNÍ

kterou podepisují

rodinného vzdělávání,

je týdenní plán

které je ale spojeno

a práce v kmenových

s důrazem na tvorbu

student s vyučujícím,
vždy na týden.

SYSTÉMY PRO

ST E I NE R

skupinách.

plánu a plánování.

NÁSTROJE NA ŘÍZENÍ

INTERAKTIVNÍ MAGAZÍNY

MYŠLENKOVÉ MAPY,

PLE, NÁSTROJE NA

V TVORBĚ I KONZUMACI

BRANINSTORMINGOVÉ

TVORBU UMĚLECKÝCH

OBSAHU.

APLIKACE

PA R K HU R ST

ARTEFAKTŮ

TODO LISTY, PLE,

ÚKOLŮ A PROJEKTŮ, PLE,

SYSTÉMY, PLE

P E T E R SE N

KALENDÁŘE,

SYSTÉMY NA SPRÁVU

PERSONALISOVANÉ

KONCEPTUÁLNÍCH MAP

MONT E SSOR I

PROJEKTŮ, E-PORTFOLIA,

ADAPTABILNÍ A

NÁSTROJE NA TVORBU

na základě smlouvy,

Základem vzdělávání

ZPĚTNOVAZEBNÍ UČENÍ,

V YGOTSK I J

MÉDIÍ, PLE

Vychází z konceptu

Vyučování probíhá

a spolupráce.

LABORATOŘE,

PROGRAMOVACÍ JAZYKY,

1. Podle východisek je možné vytvořit skupinu teorií, které jsou člověku sympatické a dále se jim věnovat.

na vzdělávání

studentovi

PŘEHRÁVAČE, KONVERTORY

CR A I K , FOR R ESTER

základních principů

FR EI NET, OURY

MAP, MULTIMEDIÁLNÍ

UČEBNÍ MATERIÁLY

2. Při známé identifikaci teorie se podívat na to, jaké zdroje k tématu jsou a především na technologie, které lze

Vychází ze tří

DIAGRAMŮ A MYŠLENKOVÝCH

s realitou.

PLE, VLE, MULTIMEDIÁLNÍ

Učitel identifikuje

snadno naučit a

o jeho korekci na

ROZLIČNÉ VZDĚLÁVACÍ

andragogický i pedagogických koncepcí může být pro

V ER MUNT, DUNNOVÁ

V životě člověka

NÁSTROJE NA PODPORU

E-PORTFOLIA

SPOLUPRÁCE

KLAS IC KÝ

KRIT IC KÁ

IN TEG RÁ LN Í

EX ISTEN CIÁ LN Í

KONS T RUKT IVIS MUS

PED AGOGIKA

A N DRA G OG IKA

P EDA G OG IKA

pro rozvoj daného pojetí učení použít.
Mezi subjektem

3. Lze pomocí něj získat základní přehled a diferenci, se kterou lze v pedagogické praxi dále pracovat. Za jedno

rozvoji kompetencí,

musí být dobrovolná,

pomocník a facilitátor,

diference, vzájemně

mezipředmětových

praktická a vzájemně

ale současně má

respektující.

důležitou roli ve

působení je spojené
s učením. Poznatky
mají spíše subjektivní

Model je v tomto ohledu náběhovou orientací, prvním odrazovým můstkem pro vlastní ukotvení se.

Učitel vystupuje jako

a objektem není jasná
na sebe působí - toto

z největších neštěstí současného vzdělávání považujeme právě paradigmatickou nezakotvenost vzdělavatelů.

Účast na vzdělávání

Učení je založené na

vazbách,

Zahrnuje širokou

Učení je základní

pečovat všestranně,

oblast vzdělávání

projevem bytí.

adekvátně jeho

dospělých, oblast

Vychází z konceptu

různým životním

formulaci cílů a postupů.

problémových

O člověka je třeba

situacím.

úlohách a vlastní
aktivitě jedince.

P SY CH O LO G I Z U J Í CÍ

A LTE R NAT IVNÍ

SM Ě R Y

P E DA GOGIK Y

charakter.

a sociální situace.

a funkcionálního
působení.

nesouladu očekávání
a vnějšího světa a v
sociálních interakcích.
Na jejich modelování
je založeno učení.

JOCHMA NN

BR OOK FI EL D

PI AGET, PA PERT

nesouladu, zkušenosti

edukace, péče

K učení dochází při

JA RV I S

S OC IÁLNÍ
K O N E KT IVISMUS

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI

PLE, VLE,

http://goo.gl/tYXozk

FENOMENOLOGICKÁ

KONS T RUKT IVIS MUS
A KRIT IC KÁ T EORIE

PROJEKTOVÉ
SYSTÉMY

PLE, VLE, TRACKOVACÍ

IM, KOMUNIKAČNÍ

SYSTÉMY, POZNÁMKOVÉ

PROSTŘEDÍ PRO

SYSTÉMY

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCI,

PEDAGOGIKA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ,
KOLABORATIVNÍ
PROSTŘEDÍ, WIKI

APLIKACE PRO

Reakce na rozvoj
internetu

Metakategorie: Teorie, které mají společný myšlenkový základ či kořen jsou společně uspořádány do společných

Vzdělání je moc

Učení probíhá na síti

a cestou ze

a prostřednictvím sítě.

a komunikačních

sociálních problémů.

technologií.

OBČANSKOU VĚDU

Učení probíhá na
reálných projektech,

TE OR IE U ČE NÍ

které řeší problémy
místního společenství.

K O N STR U K TI V I STI CK Á

Důraz je kladen na

kategorií. Například hovořit obecně o alternativních pedagogikách nebo o sebeřízeném učení, je nemožné, avšak

A K R I TI CK Á P O J E TÍ

kreativitu jedince.

F ILOS OF IÍ

A

INSP IR OVANÉ

TE CH NOLOGIE

S MĚ R Y

Vzdělání je péčí

Učitel - průvodce

o duši, odkrývání

klade otázky

skrytostí, hledání

a student hledá

toho, jak se věci
zjevují.

ve svém světě
pro sebe vlastní
odpovědi.

přitom je důležité ukázat kontext a spojitost těsně propojených přístupů.
DO W N ES, SI EMENS

FR EI R E, V YGOTSK I J

PATOČKA , HE I D E G G E R , PA LOU Š

RWC T

Teorie učení: Teorie učení je pro nás alespoň částečně integrální soubor názorů na to, jak má vypadat učení.
Nerozlišujeme přitom mezi koncepty pedagogickými, výchovnými či andragogickými, ani mezi teorií a paradigmatem.

MOOC,

KOOPERATIVNÍ

DIGITÁLNÍ KURÁTORSTVÍ,

NÁSTROJE, SOCIÁLNÍ

WEBINÁŘE

SÍTĚ, WEBOVÉ

Rozvoj nezávislého

Necháváme je vzájemně proplétat a inspirovat se navzájem.

a kreativního

STRÁNKY

Pro výuku se využívá

SOCIÁLNÍ SÍTĚ, NOVÁ
MÉDIA, KONCEPTUÁLNÍ
MAPY, PROSTŘEDÍ PRO

Člověk se v dospělosti
musí učit tak, že

- evokace, uvědomění si

základě kritického

významu nových informací

vychází ze školních
znalostí a svých

a reflexe (E-U-R),

zkušeností, které

vzdělávacími nástroji jsou

Myšlenková východiska: Zachycují určitý pramen nebo pozici, ze které se lze na danou teorii dívat. Hledáme, co říká

DESCHOLA RIZ A CE

V Z DĚLÁVÁ N Í

UČ ENÍ

třífázový model hodiny

myšlení jedince na
čtení a psaní.

OBČA N SKÉ

T RANS FORMAT IVNÍ

společně přetváří.

Základem je vlastní plán
a učení se na základě

SO CI OLOGIC K Y

A U TO N O M N Ě

zkušenosti. Kombinuje

celoživotní proces
a nesmí být

A N TR O POLOGIC K Á

U ČÍ CÍ SE P O J E TÍ

konstruktivismus

Vzdělávání je

začleněno jen do

P OJ E T Í

a pragmatickou

profesních rámců.

SPOLUPRÁCI

Přednášky,
semináře,

společnost takovým

projekty občanské

způsobem, aby

vědy, učící se

umožnila svobodnou

komunity.

tvůrčí činnost

Vědou se bojuje

pedagogiku.

jednotlivce.

proti pověře.

různé metody kritického

Je třeba odškolnit

Důraz na
neinstitucionární
vzdělávání
v podobě
sítě propletené do
celé společnosti.

myšlení.

o svobodě, vzdělávaném i vzdělávajícím, o vzdělání samotném. Opět jen náběhově, avšak s cílem nabídnout základní
přehled o tom, která teorie učení je člověku blízká a proč.

K UR L A ND, H AUSENBL A S

MEZI R OW

MA SA RY K

I L L I CH

NÁSTROJE NA TVORBU

PLE, VLE,

APLIKACE PRO

SOCIÁLNÍ SÍTĚ,

MYŠLENKOVÝCH MAP

PROJEKTOVÉ

OBČANSKOU

KOLABORATIVNÍ

A SCHÉMAT, NÁSTROJE

SYSTÉMY

VĚDU, YOUTUBE,

PROSTŘEDÍ, WIKI

PRO PRÁCI S TEXTEM,

Základní didaktická myšlenka: Jakkoli je obtížné do jediné věty (či dokonce jejího úseku) vměstnat celou

WEBINÁŘE, WIKI

E-ČTEČKY

VZD ĚLÁVAC Í PLÁN

paradigmatickou teorii, snažíme se nabídnout to, co je podle našeho soudu typické, rozlišující či signifikantní pro daný

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NAT U R AL I ST I CK É

( UNS C HOOLING)

POJETÍ

KOG N ITIV ISMUS

směr. Více než o uchopení přístupu jde o orientaci.

Osobnosti: Odkazují na zakladatele nebo nejvýraznější osobnosti v oboru. To umožňuje větší narativnost přístupu

TE ORIE UČ ENÍ
odkaz

Student si vytváří vlastní

Student si s mentorem

vzdělávací rozvrh a nese

stanoví vzdělávací

relalizováno v prostředí,

za něj zodpovědnost.

cíle, kroky k jejich

které formují spolužáci

a dobrovolné, člověk se

Učitel je mentorem či

dosažení, vede

nebo děti, důraz je kladen

učí přirozeně na základě

pomocníkem s procesem
a spoluevaluatorem.

i snazší dohledání primárních zdrojů.

Vzdělávání musí být

AUTONOMNÍ UČ ENÍ

na autonomii

záznam u učebních

Technologie: Do této kategorie jsme se snažili zařadit (především online) nástroje a technologie, které umožňují rozvíjet

východiska

Základní
didaktická
myšlenka

učení začíná podpisem

plán z širší nabídky

smlouvy, pracuje
se s individuální

specifický rys daného přístupu. Jestliže si tak člověk vybere určitý pedagogický směr, může k němu snadno identifikovat

SYSTÉMY, POZNÁMKOVÉ

interakcí. V procesu učení
jsou kontrolní body.

SYSTÉMY

některé typické nástroje.
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TECHNOLOGIE

programování -

jej vychovávat.

mají za cíl rozvoj

existuje konečná

Využívá se vrozených

přirozených vloh

BEHAV IORA LISMUS

že student něco ví
nebo umí.

i obsah vzdělávání

Člověk je černá

Využívá se
moderních

určuje sám,

technologií, učení

autonomně.

skrze síť, kurátorsví,

G E SSE L , CHOMSKY

skřínka, zkoumá
se a učí se jen
vnější chování.

SÉMANTICKÉ

LIBOVOLNÉ TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE,

VYBRANÉ STUDENTY

MYŠLENKOVÉ MAPY,

Učení je reakcí na
podnět.

POZNÁMKOVÉ SYSTÉMY,
BLOG, VIDEO BLOG,
TRAKOVACÍ SYSTÉMY

K ENYON, H A SE

PLE, KURÁTORSKÉ
NÁSTROJE, OSOBNÍ WIKI,
POZNÁMKOVACÍ SYSTÉMY,
SOCIÁLNÍ SÍTĚ

SCHÉMATA, WIKI, VLE

Učení probíhá podle
osnov, hodnocení na
základě testování,
proce učení je řízený
učitelem. Student

systematického
plnění úkolů

a programem od
učitele.

P EDA G OG IKA

materiály vyplňuje.
Výchova má vycházet

TOL MA N, CHOMSKY, HE BB

ze zájmu a praktické
zkušenosti jednotlivce,
být zakotvena v jeho

a drilu se člověk
učí pod dohledem

P RA G MATICKÁ

předem vytvořené

Pomocí

NÁSTROJE NA
TESTOVÁNÍ, BĚŽNÉ LMS,

situaci a zlepšovat
jeho duchovní i

Vzdělávání čerpá
především ze zkušeností
a práce s ní.
Důraz je kladen na
aktivitu studenta.

hmotnou úroveň.

PODCASTY, VIDEA

KONCEPTUÁLNÍ

KA R L SSON, LUDV Í KOVÁ

souslednost kroků,
které vedou k tomu,

a schopností člověka
druhu.

tvorba plánů.

zodpovědností i sociální

metodami, které

jako biologického

Člověk si cestu

SUMMER H I L L , SUDBURY

Učení je analogické

Pracuje se s

sám, není možné

predispozic.

své zvídavosti.

Učitel je více mentorem,

volí vlastní studijní
obsahů.

PLE, VLE, TRACKOVACÍ

HEUTAGOGIKA

prostředků.
Student sám si

KNOWLES

svobodné

a absenci donucovacích

činnostech a provádí
jejich evaluaci.

Myšlenková

Člověk se má učit

Vzdělávání musí být

WAT SON, T HOR ND I K E , PAV LOV

ONLINE UČEBNICE, DRIL,
FLASHCARDS

DEWEY

NÁSTROJE NA ŘÍZENÍ
PROJEKTŮ, SOCIÁLNÍ SÍTĚ,
SYSTÉMY PRO KOMPTENČNÍ
UČENÍ, OCCULUS RIFT

