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První poznatky z „peer praxe“
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PĜíspČvek pojednává o prvních zkušenostech s použitím vyuþovací metody Peer Instruction v hodinách fyziky na Základní škole Lingua Universal v LitomČĜicích.

Metoda Peer Instruction
Vyuþovací metoda Peer Instruction, její vývoj a zaþlenČní do výuky bylo podrobnČ
popsáno na Veletrhu nápadĤ uþitelĤ fyziky 16 v roce 2011 v Olomouci [1]. Pro pĜipomenutí pouze struþnČ shrĖme základní prĤbČh metody.
Použití metody ve výuce
Práce v metodČ Peer Instruction zaþíná krátkým výkladem k nové problematice. Následuje otázka, která se zamČĜuje na porozumČní vykládané látky. Tato speciální
otázka, autorem metody Ericem Mazurem nazývaná konceptest [2], je uzavĜená,
a obsahuje nČkolik možných odpovČdí. OdpovČdi na konceptesty jsou vybírány
z þastých chybných pĜedstav, které se mezi žáky v daném tématu vyskytují. K získání
odpovČdí žákĤ na danou otázku se používají odpovČdní systémy. Uþitel tak obdrží
zpČtnou vazbu od všech žákĤ okamžitČ.

Obr. 1. OdpovČdní systémy.
VyjádĜení odpovČdi na danou otázku je v tuto chvíli dĤležité hlavnČ pro samotného
žáka. PĜi odeslání odpovČdi si ujasní svĤj názor a je tak pĜipraven na nejdĤležitČjší
bod práce – diskuzi. Diskuze probíhá v pĜípadČ, že pĜi prvním odpovídání zvolilo
správnou variantu 30 %–70 % žákĤ, což je pĜimČĜený poþet pro úspČšnou diskuzi.
Postup v metodČ v pĜípadČ jiného množství správných odpovČdí naleznete v [1]. Žáci
pĜi vstupu do diskuze neznají správnou odpovČć na danou otázku. Snaží se ale obhájit svĤj názor a ovČĜit si mezi spolužáky, zda se rozhodli správnČ. PĜi diskuzi
v pĜibližnČ þtyĜþlenných skupinách se žáci uþí navzájem. VysvČtlují si látku vlastními
slovy, nestydí se zeptat na pĜípadné nejasnosti, rozvíjí své vyjadĜovací schopnosti, uþí
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se respektovat názory druhých a obhajovat ty své. Po diskuzi žáci opČt odpovídají
pomocí hlasovacích zaĜízení na pĤvodní otázku. Pokud jsou žáci ochotni tímto zpĤsobem pracovat a mají již urþité dovednosti diskutovat, pĜiklání se pĜi druhém odpovídání ke správné odpovČdi ve vČtší míĜe, než pĜi prvním odpovídání. Látku se
pomocí diskuze navzájem nauþí. Na konec je dĤležité, aby nČkterý z žákĤ celé tĜídČ
sdČlil a odĤvodnil správnou odpovČć, aby se všichni ujistili, že otázku správnČ vyĜešili.
Z mé peer praxe
V odborné literatuĜe, napĜíklad v Uživatelské pĜíruþce metody Peer Instruction [2],
jsou popsány výzkumy prokazující velmi vysokou efektivitu této metody. Žáci díky
metodČ mnohem lépe látce rozumí a také si látku lépe pamatují. Nekladla jsem si za
cíl ovČĜovat efektivitu metody Peer Instruction ve své výuce, protože s metodou nemám zatím velké zkušenosti, což by se negativnČ odrazilo ve výsledcích. ZamČĜila
jsem se tedy na chování žákĤ pĜi výuce touto metodou a na jejich názory na metodu,
dále pak na metodu z pohledu uþitele.
První komentáĜe žákĤ ve velké míĜe smČĜovaly k hlasovacím zaĜízením, která se ve
výuce používají málo, takže pro žáky byla zpestĜením. Dále žáky zaujala metoda
z pohledu jejich vlastní aktivity „je to lepší než jen sedČt a poslouchat“. Za velmi pozitivní považuji, že nČkteĜí žáci sami zmínili, že tímto zpĤsobem látce lépe porozumČli. PĜi používání hlasovacích karet nČkteĜí žáci pĜi prvním odpovídání zakrývali
písmena, aby ostatní nevidČli, jakou možnost zvolili. S ovládáním elektronických zaĜízení nemČli žáci žádné problémy. V prvních diskuzích se ochotnČ zapojovali jen
žáci nejzdatnČjší ve fyzice, kteĜí si byli odpovČdí jistí. Bylo potĜeba podporovat ostatní, aby alespoĖ vlastními slovy zopakovali odĤvodnČní spolužákĤ. NejvČtší pokrok
v diskuzi jsem zaznamenala u žákĤ, kteĜí se bČžnČ ve fyzice neprojevují. Když získali
možnost Ĝešit fyzikální problémy mezi kamarády, dobrovolnČ se pĜihlásili
i k vysvČtlení Ĝešení pĜed tĜídou.
Z pohledu uþitele pro mČ bylo þasovČ nároþné sledovat diskuze postupnČ u nČkolika
skupin a nČkdy i obtížné volit správná slova pĜi návodných otázkách, kterými jsem se
snažila pĜimČt k diskuzi i ménČ aktivní žáky.
Nároþná byla i pĜíprava na hodinu. Konceptesty jsem nevymýšlela, používala jsem
hotové a praxí ovČĜené otázky Erica Mazura z [2]. PĜeklad, vhodné formátování pro
prezentaci a nastavení správné odpovČdi pro elektronická hlasovací zaĜízení ale také
zabralo dost þasu. Dále bylo nutné pĜipravit odpovídající výklad, který by žáky navedl na Ĝešení, ale zároveĖ hned neprozradil odpovČć. V hodinČ jsem velmi ocenila automatické vyhodnocování odpovČdí žákĤ a dálkové ovládání prezentace i programu
pro sbČr odpovČdí. K další práci s touto metodou mČ nejvíce motivovali žáci, kteĜí
v hodinČ nadšenČ vysvČtlovali Ĝešení poté, co možná poprvé v životČ vyĜešili fyzikální problém.
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ZávČrem
Zprvu nároþné vyuþování metodou Peer Instruction, které ale mČlo mezi žáky velmi
pozitivní ohlasy, mČ neodradilo od dalšího studia a ovČĜování této metody v praxi.
Pro efektivnČjší práci uþitelĤ v této metodČ by bylo vhodné vypracovat databázi ovČĜených konceptestĤ, které by byly pro uþitele pĜipraveny ve formČ prezentace s pĜednastavenými informacemi pro elektronická hlasovací zaĜízení. Uþitel by v takovém
pĜípadČ pouze zkopíroval konceptest, který by potĜeboval do své výuky. Pro pohodlnČjší práci uþitele v hodinČ a pro soukromí žákĤ doporuþuji upĜednostnit elektronické
odpovČdní systémy pĜed levnČjšími papírovými kartami. Další vhodnou pomĤckou
pro uþitele pĜi výuce touto metodou by mohla být síĢ uživatelĤ metody Peer Instruction, která se vytváĜí na stránkách [3].

Literatura
[1] Konþelová, J. Efektivní hlasování ve výuce, In: Sborník konference Veletrh
nápadĤ uþitelĤ fyziky 16. Olomouc 2011, ISBN 978-80-244-2894-9, s. 123 –
128.
[2] Mazur, E. Peer Instruction: A User’s Manual, Prentice Hall, 1997, 253 p., ISBN:
978-0135654415.
[3] PeerInstruction.net [online]. [cit. 31. 8. 2012]. Dostupné z:
https://www.peerinstruction.net/

290

