
Tandemová výuka ve 3. ročníku 

 

 Naše základní škola je letos součástí projektu, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků. V anglickém jazyce je tento projekt realizován právě 

tandemovou výukou na prvním stupni.  

 Tandemová výuka je konkrétně v našem případě založená na spolupráci dvou pedagogů, kteří se 

podílejí na přípravě, realizaci, hodnocení i zpětné vazbě vyučovacích bloků společně. Žádný z učitelů 

není tomu druhému nadřazen, pracujeme tedy jako tým. Přesto, že jsme na vše dvě, je taková výuka i 

příprava na ni časově náročnější. Vše musí být naplánováno do poslední minuty. Na společných 

schůzkách, které se konají jednou týdně, plánujeme nejen průběh nadcházející hodiny, ale také 

procházíme hodiny již odučené. Zpětná diskuze je důležitá.  

Do konce tohoto projektu nám zbývají poslední 2 vyučovací hodiny. Prozatím se párová výuka 

ukazuje přínosná pro děti s výukovými problémy stejně tak, jako pro děti nadanější. Děti pracují buď 

jako jedna skupina, kdy se pedagogové doplňují ve výuce, nebo jsou rozděleni do dvou skupin, kdy 

obsah výuky zůstává stejný, mění se pouze aktivity. Hodiny jsou dynamické a pestré, což děti odmění 

nadšením a snahou. Párová výuka se zdá pro děti zajímavější a zábavnější.  

Zvládli jsme práci jak ve dvojicích, tak i samostatně, čímž dochází právě k velmi efektivní 

individualizaci výuky. Děti mají samozřejmě rády interaktivní tabuli a další technické vymoženosti, 

které máme k dispozici, ale jsou stejně tak šťastní s obyčejnou magnetickou tabulí, barevnými 

obrázky a tradiční plácačkou na mouchy. Poradili jsme si tedy i bez techniky, která nás, jak už to tak 

občas bývá, někdy zklame. 

Učí se nejen děti, ale i my pedagogové. Společně pozorujeme učební styl toho druhého, navzájem si 

pomáháme, ale především se doplňujeme. Vidíme i své vlastí chyby, okoukáme nové triky. Ne každý 

učitel umí zpívat nebo kreslit a právě touto spoluprácí ukazujeme našim žákům, jak velmi důležitá 

kooperace je. V neposlední řadě se potvrzuje, že párová výuka podporuje spolupráci učitelů a 

napomáhá pozitivnímu klimatu v pedagogickém sboru, který je v naší profesi nepostradatelný.  
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