10 + 1 RADa, JAK ZAČÍT UČIT VENKU
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ZAČNĚTE S MÁLEM
A POSTUPNĚ PŘIDÁVEJTE

Zkuste opakovaně učit venku pár aktivit. Vy i žáci si
musíte na výuku venku nejprve zvyknout. Postupně
přidávejte celé hodiny, choďte ven častěji a na delší dobu.
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VYUŽÍVEJTE ŠKOLNÍ POZEMEK
A BLÍZKÉ OKOLÍ

Zmapujte si, jaké příležitosti pro učení nabízí školní
zahrada a nejbližší okolí školy. Preferujte přírodní
prostředí, ale učit se dá i v betonové džungli.
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SPRÁVNÉ POMŮCKY? – NIC
ZVLÁŠTNÍHO NEPOTŘEBUJETE

Jistě by se hodil nový mikroskop… Jenže se obejdete
i bez něj. Návody, jak si většinu pomůcek vyrobit s žáky
najdete na: www.ucimesevenku.cz/pomucky-ven.
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Podle vašich ambicí buď utvořte tým nakloněných
učitelů, nebo zapojte celou školu. Pravidelně sdílejte
a pomáhejte si. Snažte se získat podporu vedení školy.
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Zkoušejte to, co se osvědčilo jiným. Mnoho nápadů,
připravených lekcí a rozcestník k dalším programům
a seminářům naleznete na www.ucimesevenku.cz.
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PROPOJUJTE VÝUKU
VENKU A UVNITŘ

VYTVOŘTE SI PODPŮRNOU SÍŤ

Spolupracujte s lidmi mimo školu, rodiči, místními
znalci přírody a okolí, specializovanými organizacemi
(ekocentra, lesní správy, farmy…). Zapojte je do výuky.
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UDĚLEJTE UČENÍ VENKU
OFICIÁLNÍM

Plánujte učení venku předem a vytvořte si pro něj
prostor v rozvrhu. Zapracujte ho do vašich plánů výuky
a do dokumentů školy. Vysvětlete výhody rodičům.
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NEJEĎTE V TOM
VE ŠKOLE SAMI/Y

VYHLEDÁVEJTE ZDROJE
INSPIRACE A PŘÍLEŽITOSTI
K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

UMOŽNĚTE ŽÁKŮM BÝT
VENKU O PŘESTÁVKÁCH

Nebo alespoň o velké přestávce a pauze na oběd. Hodně
tím podpoříte regeneraci žáků pro další výuku a jejich
celkovou spokojenost se školou.

10 VYHODNOCUJTE POKROK
A SDÍLEJTE ÚSPĚCHY

Využívejte prostředí venku pro obohacení toho, na čem
pracujete ve třídě. Připravte se na to s žáky předem
a přineste si zvenku podněty, které oživí další výuku.

Dokumentujte vaše aktivity venku. Ukazujte ostatním, co
se vašim žákům venku podařilo (fotky, práce žáků apod.).
Reflektujte, co se vám daří a kde máte rezervy.

+1 BUĎTE TRPĚLIVÍ A MĚJTE Z UČENÍ VENKU STÁLE RADOST
Plně zapojit výuku venku do své praxe a do života školy trvá několik let.
Nespěchejte na sebe ani na druhé. Užívejte si i malá vítězství.
www.ucimesevenku.cz

