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Biologie vzdělávání: Jak se děti učí pomocí volné hry a zkoumání
A. Teorie hry (Karl Groos)
Groosova kniha Hra zvířat (1898): Mladí savci rozvíjejí při hře schopnosti typické pro jejich druh.
Groosova kniha Hra lidí (1901). Mladí lidé rozvíjejí při hře specifické a kulturně podmíněné schopnosti.
Vrozené tendence pozorovat chování starších a zahrnovat je do své hry.
B. Děti lovců a sběračů se učí pomocí hry
Děti a dospívající mají neomezenou svobodu a samy řídí, jak si budou hrát a co budou zkoumat. Díky hře získají
zručnost, znalosti, hodnoty a tradice své kultury.
C. Děti ve školách typu Sudbury se učí pomocí hry
Denní školní docházka pro děti od čtyř let: nenákladná, nevýběrová škola fungující již od roku 1968.
Demokratické vedení. Studenti se učí sami, nejčastěji formou volné hry a zkoumání.
Důkaz, že tento přístup vzdělávání funguje: Výsledky studie mezi absolventy školy.
D. Optimální rámec pro sebevzdělávání: Škola Sudbury je jako skupina lovců a sběračů
1. Společnost očekává, že děti nesou zodpovědnost za svoje vzdělávání.
2. Děti mají neomezenou svobodu si hrát, zkoumat a sledovat svoje vlastní zájmy.
3. Mají možnost si hrát s nástroji, které se používají v jejich kultuře.
4. Mají „otevřené dveře“ k různým dospělým, kteří mají zájem dětem pomoci a neodsuzují je.
5. Děti jsou ve věkově smíšené skupině od nejmladších až po adolescenty.
6. Komunita stojí na pevných morálních a demokratických principech.
E. Jak se děti učí pomocí hry
1. Hra a rozvoj fyzických a manuálních dovedností
- získání praxe v situacích, kdy je v pořádku, že se něco nepovede.
2. Hra a intelektuální vývoj
- Výzkum ukazuje, že hravý stav mysli zlepšuje hypoteticko-deduktivní logiku, poskytuje lepší náhled na řešení
problémů a podporuje kreativní myšlení.
3. Hra a sociální / morální vývoj
- V sociálních hrách se děti naučí vnímat pohled druhých, projednat odlišné názory a pracovat tak, aby potěšily
sebe i druhé - jinak si s nimi ostatní nebudou chtít hrát!
4. Hra a emoční vývoj
- Emoční regulace teorie hry
- Mláďata zvířat se během hry záměrně staví do nepříjemných a potenciálně nebezpečných situací: běhají,
lezou, šplhají, honí se a perou. U lidských mláďat pozorujeme totéž.
- Musejí se naučit, jak během hry kontrolovat svůj hněv.
- Nedostatek herních zkušeností prokázal ve výzkumu opic a krys neschopnost kontrolovat svůj strach a
agresivitu.
F. Odklon od hraní a nárůst množství sociálních a emočních poruch
Odklon od dětské hry za posledních 60 let americké historie
- historické důkazy a podklady ze sociálních průzkumů
Nárůst emočních a sociálních poruch
- Pěti až osminásobný nárůst počtu diagnostikovaných depresí a úzkostných poruch u dětí
- Čtyřnásobný nárůst procenta sebevražd u dětí do 15 let
- Pokles schopnosti vlastní kontroly, sebekázně.
- Vyšší výskyt narcismu, nízká schopnost empatie.
(Zdroje na druhé straně)
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