Gymnázium Duhovka

Jediné montessori gymnázium v ČR

Studenty připravujeme

na reálný život

Osmileté česko-anglické gymnázium Duhovka sídlící na pražském Ortenově
náměstí chce víc, než připravit studenty k úspěšné maturitě. Svou výuku staví
na odlišných principech než běžné školy:
„V Duhovce jako na jediném gymnáziu v České
republice
uplatňujeme
přístup montessori. Ten
je založen na názorných
ukázkách, proto je naše
výuka plná nejrůznějších
projektů a experimentů.
Učíme studenty vnímat
Ředitel gymnázia probíranou látku v souRostislav Konopa vislostech, nahlížet ji z nových úhlů a chápat věci do
hloubky. Připravujeme studenty na reálný život. V rozvrhu proto nechybí výuka ﬁnanční
gramotnosti či mikroekonomické projekty,
které jim umožní nahlédnout do fungování
ﬁnancí, naučí je zodpovědnosti a seznámí je
s tím, co v praxi obnášejí určitá povolání,“ vysvětluje ředitel gymnázia, Rostislav Konopa.
Výuka na gymnáziu probíhá v česko-anglickém prostředí. To však neznamená, že by
perfektní angličtina byla podmínkou pro
přijetí. „Přirozený kontakt s cizím jazykem
je dán přítomností dětí různých národností a interakcí s rodilými mluvčími. K výuce
v angličtině se však studenti propracovávají
postupně,“ uvádí Rostislav Konopa.
Primáni začínají se sedmi hodinami angličtiny týdně, k tomu mají výtvarnou výchovu
s rodilým mluvčím. V dalších ročnících se
postupně přidávají další předměty. V tercii
(to znamená na úrovni osmé třídy základní
školy) se od příštího roku budou učit v angličtině už několik předmětů. Na konci ročGymnázium Duhovka pro své studenty organizuje řadu
outdoorových aktivit - například vodácké kurzy
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níku by tak měli dosáhnout úrovně mezinárodní zkoušky FCE. Vedle angličtiny se pak
všichni učí ještě další cizí jazyk.

Uvažovat v souvislostech
Škola jde s dobou, proto nezůstává pozadu
ani v otázce technologií. Už primáni využívají při výuce iPady. „Velmi se nám to osvědčuje, neboť v iPadech jsou k dispozici elektronické učebnice na čtyři roky. Pedagog se
tak nemusí držet omezeného rozsahu látky,
ale může studentům snadno ukázat zajímavé
souvislosti, případně poukázat na spojitost
s jiným předmětem,“ chválí si současnou praxi ředitel gymnázia.
Uvažování v souvislostech se škola snaží
maximálně podpořit i tzv. výukou v blocích,
kdy oborově příbuzné předměty v rozvrhu
navazují za sebou. Biologie tak jde často ruku
v ruce s chemií, matematika s fyzikou. Pedagogové různých zaměření díky tomu mohou
účinně spolupracovat. Do budoucna se uvažuje také o větším propojení jednotlivých
tříd: „Rádi bychom snad již v příštím školním
roce zrušili bariéry mezi sousedícími třídami. Tak aby se např. sekunda a tercie mohly
na různých projektech podílet společně,“
přibližuje plány školy Rostislav Konopa.

Studenti v rámci projektů navštěvují nejrůznější
společnosti a seznamují se s jejich fungováním
neboť přestávky v jednotlivých třídách vyhlašují sami pedagogové. „Někdy má hodina
standardní délku 45 min., jindy studenti pracují třeba na celodopoledním projektu,“ vysvětluje Rostislav Konopa a doplňuje: „Stejně
tak byste u studentů marně hledali klasické
žákovské knížky. Hodnocení probíhá v systému www.skolaonline.cz, kde jsou veškeré
informace transparentně přístupné 24 hodin
denně studentům i rodičům. Známkujeme
v procentech, která nám připadají významně
spravedlivější. Na základě procent se vypočítá až výsledná známka na vysvědčení.“

Jaké si to uděláš, takové to máš

Žádná zvonění ani klasické známky

Díky montessori výuce jsou studenti vedeni
k velké míře samostatnosti. „Vedeme s nimi
partnerský dialog. Nasloucháme jejich zpětné vazbě a návrhům. Pokud přijdou s konstruktivním návrhem, snažíme se ho realizovat. Zároveň ale chceme, aby si zažili pocit
vlastní odpovědnosti a toho, že v životě za
ně nikdo nic neudělá,“ říká ředitel gymnázia
a uvádí příklad z praxe: „Rodiče se nás opakovaně ptají, kdy na škole bude studentský
parlament. My jim vysvětlujeme, že nikdo ze
studentů s podobným požadavkem zatím nepřišel. Zřejmě nemají potřebu. Až se někdo
objeví, nemáme problém parlament zřídit.
Za studenty to však dělat nebudeme.“

Vzájemné propojování tříd však zdaleka není
jedinou věcí, která v Duhovce funguje jinak,
než je běžné. V prostorách gymnázia se nedočkáte klasického drnčení školního zvonku,

Bližší informace o Gymnáziu Duhovka
naleznete na stránkách
www.duhovkagymnazium.cz.
Ne vždy je nutné
při výuce sedět v lavicích

