U Č E B N I C E

PROČ NEPOUŽÍVÁM PŘI VÝUCE
NĚMČINY UČEBNICE
Výuka cizích jazyků bez učebnice je vesměs nepředstavitelná, neboť převládá
přesvědčení, že v učebnici spočívá tajemství osvojení si cizího jazyka.
V průběhu své dvacetileté praxe jsem však poznal, že se lze na hodinách cizího
jazyka bez učebnice zcela obejít, aniž by výuka na kvalitě nějak utrpěla. Ba
naopak – výsledky jsou lepší.
Text: Michal Mleziva
žádném případě není mým úmyslem hanit učebnice cizích jazyků.
Na knižním trhu se objevují stále
nové a nové, různými směry propracovanější. Všechny svědčí o didaktickém umu
autorů a jejich snaze nabídnout uživatelům dokonalejší příručku k osvojení si cizího jazyka. Přesto tyto učebnice vykazují
významný nedostatek – jsou univerzální.
Stejně dobře by se podle nich měl naučit
ten, jehož jazykové myšlení staví na čínštině, jakož i ten, jehož mateřským jazykem
je arabština či čeština; učebnice by měly
současně posloužit lidem jazykově nadaným i nenadaným, vzdělaným i méně
vzdělaným, motivovaným i nemotivovaným atd.
Podstatou každé jazykové učebnice je
zprostředkování kontaktu s cizím jazykem
(především s jeho psanou podobou), a to
na základě systematického uspořádání daného autorem. Volit témata podle aktuálního zájmu či potřeby žáků, tj. různě přeskakovat lekce, vlastně není možné. Učebnice
se tak stává omezující a učitele nutí plně se
přizpůsobovat záměrům autora. Navíc ani
text v učebnici nemusí přijít konkrétním
žákům vhod jak svým obsahem, tak třeba
i rozsahem či stylem. Kontakt s cizím jazykem prostřednictvím učebnice pak působí
násilně.
Učení se cizímu jazyku by mělo v prvé
řadě představovat živý proces komunikace, během něhož žáci rozvíjejí nové jazykové schopnosti a upevňují je. Učebnice
svou koncepční strukturou (posloupností úkolů a cvičení) však z tohoto hlediska
navozují spíše náladu „umrtvující“ a brání
spontánní aktivitě, neboť podněcují k přemýšlení o jazyce, a nikoli k jeho používání.
Samozřejmě je možné pasáže s úkoly a cvičeními vynechávat. Potom však vyvstává otázka, vyplatí-li se jazykové učebnice
vzhledem k jejich cenám vůbec pořizovat.
Doba, kdy učebnice tvořily jediný dostupný didakticky vhodný materiál, je
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pryč. Současná technika umožňuje využívat nejrůznější zdroje a přizpůsobovat
je potřebám výuky. Již samotný internet
je například bezedný rezervoár autentických textů, které se dají různě upravovat
a uzpůsobit výuce. Pro každou třídu či dokonce pro každého žáka lze připravit naprosto originální texty, popřípadě i nahrávky, šité přímo na míru podle zájmu,
schopností, úrovně apod.
Mohou-li žáci spolurozhodovat o tom,
co bude obsahem výuky, jejich motivace stoupá. Volbu témat nechávám tedy
většinou na nich. Někdy je řeč třeba
o fotbale, o motorce, o mobilech
či o atomové elektrárně, jindy
o manikúře, o nejnovějším
filmu, o výrobě přírodního
mýdla anebo o pletení
ponožek. Při tom nejen
narůstá slovní zásoba,
ale hojně jsou využívány
a osvojovány mluvnické
kategorie.
Ve výuce němčiny lze také využívat
bohaté nabídky na portálu německé
rozhlasové stanice Deutsche Welle. Jako
příklad můžu uvést rozhlasové zprávy,
s nimiž pracuji s pokročilejšími studenty.
Text zpráv je dostupný na webové stránce,
která obsahuje linky na související stránky,
na nichž jsou umístěny nahrávky celého textu zpráv, a to jak v pomalém tempu řeči,
tak v tempu normálním. Obojí je dostupné ve formátu mp3. Studentům doporučuji uložit si soubory do svých přehrávačů
nebo mobilních telefonů, aby měli dostatek
příležitosti k potřebnému poslechu (forma domácí přípravy),
který se pak v další výuce předpokládá.
Postupné upouštění od práce

s učebnicemi mi při výuce německého jazyka umožnilo plně využívat nové způsoby práce, o nichž jsem – díky patrným výsledkům – přesvědčen, že jsou efektivnější.
Mohou se totiž, jak již bylo zmíněno, podstatně přizpůsobit vzdělávacím potřebám
a možnostem konkrétních žáků, a učinit tak
výuku příjemnější a zřetelně smysluplnější.
Autor je učitelem s praxí na různých typech
středních škol.
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