VENKOVNÍ VÝUKA
Metodika pro učení přírodou
ANOTACE METODIKY
Metoda Venkovní výuky vede krok za krokem vede k poznávání přírody přímo v
přírodě. Jejím cílem je:



Umožnit žákům učit se ve venkovním, reálném prostředí a zvýšit tak
smysluplnost a propojenost informací školního kurikula.



Rozvinout a prohloubit vztah žáků k místům, v nichž žijí.



Využít venkovní prostředí jako prostředek k porozumění, vnímání a hodnocení
ekologických a environmentálních souvislostí.

Tento typ výuky přináší příležitost pro spolupráci žáků, výhodu v podobě vzbuzení vnitřního zájmu žáka
o poznání, umožňuje dětem přijmout spoluzodpovědnost za vzdělávací proces a hlavně přináší velké množství
nových poznatků, dovedností a zkušeností spojených s reálným světem. Je náročnější než frontální výuka ve třídě
na přípravu učitele, čas i materiální vybavení školy.

PRO KOHO JE METODIKA URČENA?
Metodika je vytvořena pro vzdělávání žáků od 4. do 7. ročníku, po drobném přizpůsobení ji však lze využít i pro
mladší či starší žáky. Lze ji využít při práci s celou třídou nebo i menší skupinou dětí (např. v kroužku).

CO PŘINÁŠÍ REALIZACE?
ŽÁKŮM

ŠKOLE

Poznávají přírodu přímo v přírodě:



Zvyšuje motivaci žáků k učení i rozvoji klíčových
kompetencí (např. spolupracovat, formulovat
otázky a aktivně hledat odpovědi, komunikovat),



možnost smysluplně propojovat výuku různých
školních předmětů/vzdělávacích oblastí,



utváří pozitivní vztah žáků k místu, učiteli,
předmětu, škole.



mohou ji vnímat všemi smysly,



mohou ji aktivně zkoumat a objevovat,



žáci se učí ve skutečném světě a to je motivuje,



žáci sdílí své poznatky a vzájemně se obohacují,



vede je k přemýšlení v souvislostech,



učí je bezpečnému pobytu v přírodě.

PODROBNÉ INFORMACE:



www.venkovnivyuka.cz
www.lipka.cz/civis

CO JE TŘEBA PŘED REALIZACÍ METODIKY?
Pro realizaci metodiky je třeba přizpůsobit časové dispozice učitelů i kolektivu, tak aby mohli vyrazit ze školy
a na učení v přírodě měli dostatek času.
Pro úspěch hned při první realizaci metody je užitečné, pokud žáci umí pracovat ve skupinách, umí si rozdělit
práci, umí si klást otázky k tématu, prezentovat atp. Metodika ovšem může být cestou, jak se toto vše kousek po
kousku naučit.
Vedoucí skupiny (učitel) by se měl předem seznámit s prostředím, aby bylo bezpečné a podnětné. Měl by mít
chuť a motivaci pracovat s žáky nově – být jim průvodcem a rádcem, dát jim prostor a přinášet informace, když
je o ně požádán nebo v určených fázích metodiky pokládat motivující a otevřené otázky atp.
Pro práci a bádání v terénu se hodí široká škála pomůcek – např. určovací klíče, měřidla všeho druhu, úložné
pomůcky, lupy, nožíky a další nástroje a environmentálních souvislostí.

JAK DLOUHO OBVYKLE TRVÁ REALIZACE?
Metodiku lze velmi dobře přizpůsobovat cílům vzdělávání. Užší téma (např. strom) lze realizovat v jednom
projektovém dni, naproti tomu širší téma (např. ekosystém les) může trvat 1–2 měsíce.

PRŮCHOD METODIKOU
Žáci nahlíží na předem určené téma (např. ekosystém les). Venkovní výuka je ucelené poznávání jednoho místa
v několika na sebe pevně navazujících krocích. Každý z kroků potřebuje dostatek času pro realizaci a má v celku
nezastupitelný význam a přesně stanovené cíle. Učitel má však velkou svobodu při výběru konkrétních aktivit,
které může v jednotlivých fázích využít, tak aby co nejlépe dosahoval těchto cílů.

AUTOR A REALIZÁTOR METODIKY
Metodika vznikla v dílně Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Jsme jedna z největších a nejstarších
organizací v ČR zabývajících se environmentální výchovou. Nabízíme pobytové programy pro žáky i školy v přírodě,
vzděláváme pedagogy i budoucí učitele, dětem, dospělým a seniorům nabízíme řadu kurzů i volnočasových aktivit. K pobytu
venku a učení venku tíhneme od počátku a v metodice zúročujeme desítky let vlastních zkušeností s výukou.

PODROBNÉ INFORMACE:



www.venkovnivyuka.cz
www.lipka.cz/civis

