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PŘEDMLUVA 
 
 
Tento průvodce je výsledkem evropské spolupráce podporované Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ 
a realizované v letech 2014 až 2016. Projekt STRONGER CHILDREN – LESS VIOLENCE 2, mezinárodní 
partnerství odborníků ze šesti evropských zemí, vyvinul výukové a studijní materiály usnadňující vytvoření 
inkluzivního, bezpečného a tolerantního prostředí pro děti ve věku 4 až 10 let v předškolních zařízeních 
a na základních školách napříč Evropou. Obecnými cíli projektu STRONGER CHILDREN – LESS VIOLENCE 2 
vzhledem k uvedené cílové skupině jsou: 
 
 Rozvoj sociálních kompetencí a inkluze  
 Prevence násilného chování a šikany  
 Posílení mezikulturního porozumnění a respektu k rozmanitosti  
 
K naplnění těchto cílů jsme vytvořili sadu učebnic, které využijí učitelé a vychovatelé pracující s malými dětmi 
v mateřských a základních školách. Sada se skládá z: 
 
 STRONGER CHILDREN SOUBOR AKTIVIT navržených pro děti ve věku 4 až 10 let  
 PRŮVODCE UČITELE s návodem pro použití Souboru aktivit  
 ŠKOLÍCÍ MANUÁL k podpoře učitelů a vychovatelů při implementování aktivit  
 
 

 
 
PRŮVODCE UČITELE slouží jako metodologie pro praktické využití mnoha vzdělávacích aktivit obsažených 
v knížce SOUBOR AKTIVIT. Cílem průvodce je podpořit vzdělávací vedoucí, učitele, vychovatele a ostatní peda-
gogické profesionály v provádění aktivit společně s mladšími dětmi ve věku 4-10 let ve školkách a základních 
školách. 
 
Jádrem PRŮVODCE UČITELE jsou tak zvané VÝUKOVÉ BALÍČKY, které ilustrují, jak dětské aktivity mohou být 
kombinovány a strukturovány do tematických kurzů a vzdělávacích programů pro děti rozdílných věkových sku-
pin. Výukové balíčky slouží pouze jako inspirace a učitelé i vychovatelé si mohou vytvořit svoje vlastní kurzy 
a výběry aktivit podle rámců a potřeb ve vzdělávacím kontextu. 

Rozvoj sociálních 
kompetencí 

a inkluze 

Prevence násilného 
chování a šikany 

Posílení mezikulturního 
porozumnění a respektu 

k rozmanitosti 
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PRŮVODCE UČITELE také zajišťuje pro učitele a vychovatele stručné úvody k použitým konceptům a pedagogic-
ko-didaktickým nápadům za vzdělávacími aktivitami. 
 
Všechny vzdělávací materiály byly testovány a upraveny v úzké spolupráci s učiteli a vychovateli v nespočtu 
školek a základních škol v účastnických zemích a to v Německu, Polsku, České republice, Španělsku, Velké britá-
nii a Dánsku. 
 
 

PRŮVODCE ČTENÁŘE 
 
PRŮVODCE UČITELE je rozdělený do 5 KAPITOL: 
 
KAPITOLA 1 představuje praktického průvodce k SOUBORU AKTIVIT, který obsahuje strukturu, cíle, užití a se-
znam vzdělávacích aktivit. Dále představuje hodnoty stojící za myšlenkou vytváření silnějších dětí. 
 
KAPITOLA 2 představuje množství výukových balíčků dávajících příklady, jak vybírat a kombinovat vzdělávací 
aktivity pro určité pedogické a didaktické účely. 
 
KAPITOLA 3 představuje stručné úvody k některým pedagogickým přístupům a didaktickým myšlenkám, které 
jsou obzvláště relevantní a popdorují cíle a záměry vzdělávacích aktivit obsažených v SOUBORU AKTIVIT. 
 
KAPITOLA 4 představuje stručného průvodce toho, jak jsou vzdělávací aktivity a národní vzdělávací programy 
pro děti ve věku 4- 10 let spřízněny pro země zahrnuté v projektu STRONGER CHILDREN. 
Tyto aktivity v SOUBORU přišly z mnoha rozdílných zdrojů a socio-kulturních prostředí. Kombinace rozdílných 
přístupů a aplikovaných témat v evropských zemích jako jsou Dánsko, Německo, Španělsko, Polsko, Velká britá-
nie a Česká republika je jednou z výhod projektu SREONGER CHILDREN. 
 
KAPITOLA 5 představuje seznam relevantních odkazů a literatury dávajících doplňující a podporujícíc reference 
k dalším vzdělávacím zdrojům. K tématům jako jsou např. inkluze, prevence násilí, prevence šikany, budování 
společenství, mezikulturní porozumění a respekt k odlišnosti mezi mladšími dětmi. 
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KAPITOLA 1: 
PRAKTICKÝ PRŮVODCE K SOUBORU AKTIVIT 
 
 

1.1 ÚVOD 
 
V této části PRŮVODCE UČITELE najdete následující informace: 
 
 Hodnoty a vzdělávací principy v aktivitách 
 Co myslíme tím, když mluvíme o prevenci násilí a rozvoji sociálních kompetencí 
 Unikátní přístup konceptu STRONGER CHILDREN. 
 Struktura STRONGER CHILDREN AKTIVIT 
 Jak vybírat a používat aktivity 
 Příprava AKTIVIT STRONGER CHILDREN 
 Aktivity přizpůsobené rozdílným věkovým skupinám a vývojovým etapám děti. 
 Seznam SOUBORU AKTIVIT STRONGER CHILDREN. 
 
 

1.2 HODNOTY A VZDĚLÁVACÍ PRINCIPY V AKTIVITÁCH 
 
 
Základním přístupem STRONGER CHILDREN SOUBORU AKTIVIT je předpoklad a víra, že prevence 
násílí a trénink inkluzivního chování spolu s respektem k odlišnosti jsou základní dovednosti, které 
pomohou všem dětem stát se „silnějšími” (stronger). To platí také pro děti, které samy na sobě nikdy 
nezažily přímé násílí a sociální vyloučení.  
 
Proto projekt STRONGER CHILDREN cílí k podpoře učitelů a vychovatelů ve vzdělávání a tréninku 
k posílení dětí užitím metody VNOŘENÍ. V tomto kontextu používáme pedagogický koncept vnoření 
k vyzdvižení toho, že učení opakováním a vnoření v aktivitách určených k prevenci násilí dohromady 
s inkluzí posílí v dlouhodobém měřítku schopnost dětí zabránit násilí a starat se o sebe navzájem 
v bezpečných společenstvích. 
 
Vnoření také poukazuje na to, že program je uskutečňován na běžné bázi zakotvené v běžných vzdě-
lávacích programech. Navíc program také zahrnuje všechny děti ve skupině. Učitelé si stanoví pravi-
dla společně se skupniou, provedou sekvenci aktivit a nechají vzniknout situaci hádky a násilí jako 
zdroje běžného učení a reflexe mezi dětmi ve skupině. 
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CELKOVÉ HODNOTY 
Projekt STRONGER CHILDREN a všechny vzdělávací aktivity v STRONGER CHILDREN SOUBORU cílí na rozvinutí 
silných a respektu plných společenství mezi mladšími dětmi, kde je každé dítě vnímáno jako významná osoba 
a důležitá část skupiny. S tímto cílem projekt a aktivity usilují o propagaci a podporu následujících hodnot mezi 
dětmi už ve školkách a základních školách: 
 

• Inkluze všech dětí do skupiny.  
• Mentalita skupiny naladěná proti násílí a šikaně.  
• Mezikulturní porozumnění a respekt k odlišnostem ve skupině. 
• Silné, oceňující a podporující vztahy mezi všemi dětmi ve skupině. 

 
Koncept se blízce soustředí na prevenci vzniku zakotvených rolí a to hlavně rolí OBĚTI a NÁSILNÍKA. STRONGER 
CHILDREN AKTIVITY mají preventní cíl zabránit vzniku takovýchto zakotvených rolí ve skupině. Věříme, že tohle 
je možné, pokud budou aktivity aplikovány včas. V těchto aktivitách děti zažijí sami na sobě rozdílné sociální 
role, role moci a ztráty moci. Takto se naučí poznat násilnou situaci, pocity kolem ní a zamyslet se nad ní. To 
povede v dlouhodobějším horizontu k posílení jejich empatie.  
 
 

SOCIÁLNÍ, EMOCIONÁLNÍ A VZTAHOVÉ KOMPETENCE VE SDÍLENÉ SOCIALIZACI 
V souladu s obecnými principy, na kterých je projekt STRONGER CHILDREN založen, jsou aktivity koncipovány 
jako skupinové činnosti směřující k posílení vazeb uvnitř kolektivu a k vytvoření vhodného prostředí pro sebere-
alizaci všech členů SKUPINY. Ústřední myšlenkou tohoto přístupu je, že k vytvoření bezpečného a začleňování 
podporujícího prostředí nemůže dojít, pokud své úsilí zaměříme pouze na jedince, který se určitým způsobem 
odlišuje od skupiny. Ať už se jedná o sociální, kulturní, psychické nebo fyzické odlišnosti. Začlenění, eliminace 
negativních jevů a šikany, úcta k odlišnosti a pevné vazby uvnitř skupiny jsou výsledkem sociálních, empatických 
a interakčních procesů. Dochází k nim pouze a v případě, kdy spolupracují všichni členové skupiny JAKO JEDEN 
TÝM s cílem rozvíjet postoje a hodnoty, na kterých jsou založeny vztahy mezi jejími členy.  
 
Vznik skutečného společenství a pocitu sounáležitosti je výsledkem sociálních, emočních a meziosobních kom-
petencí, které je potřeba rozvíjet prostřednictvím vzájemné interakce všech členů skupiny. Výsledkem tohoto 
procesu jsou silní a sebevědomí jedinci, kteří tvoří základ společenství, kteří mají mezi sebou pevné vazby 
a odmítají násilí, šikanu, předsudky, vyloučení a sociální izolaci.  
 
 

DLOUHODOBÝ VZDĚLÁVACÍ PROCES 
Rozvoj sociálních, interpersonálních a emočních kompetencí je dlouhodobým procesem, který je ovlivňen řadou 
různých faktorů. Socializace ve výchovně-vzdělávacím prostředí je náročný proces, jež má svá pravidla a zásady. 
K rozvoji sociálních, interpersonálních a emočních kompetencí nepostačuje jedna třídnická hodina měsíčně 
nebo třídenní školní výlet.  
 
K trvalému rozvoji kompetencí dochází za předpokladu, že jsou budovány systematicky po dobu několika let 
prostřednictvím vhodného způsobu stimulace dětí v kognitivní i emocionální oblasti. Cílem této stimulace je 
přivést děti k poznání negativních důsledků, které má šikana na jedince (pocitů nejistoty, úzkosti, osamělosti 
a celkové nízké kvality života), ale i na skupinu jako celek. Rozvoj kompetencí lze charakterizovat jako proces 
učení se, díky kterému děti společně zažijí pocit sounáležitosti a příslušnosti k jednomu celku, do kterého patří 
všichni členové bez ohledu na individuální rozdíly.  
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PREVENCE NAMÍSTO ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ 
Je několik základních konceptů, které se děti mohou naučit snadno, když jsou jim připominány pravidelně: 
 
• Kooperativní chování.  
• Na řešení orientované dohadování se.  
• Zdržení se fyzického násilí.  
• Zdržení se slovního a emočního násilí.  
 
Nicméně děti (a jejich učitelé) ne vždy rozpoznají začínající násilí, dokud nepropukne v otevřený konflikt, který 
už je těžké vyřešit. Děti se obecně musí naučit najít koncepty k hledání řešení pro jejich konflikty, které uspokojí 
je i ostatní. Děti žijí se silnými emocemi, takže potřebují prostor pro emocionální reakce, i když by stejné chová-
ní v případě dospělých mohlo působit jako nevhodné chování. Proces prozumění toho, jak zvládání konfliktu 
funguje, je potřeba školit neustále.  
 
Navíc hlavní část tohoto materiálu je založená na předpokladu, že trénink prevence násilí, jak je nabízený spolu 
s některými aktivitami v STRONGER CHILDREN SOUBORU AKTIVIT, může pomoci VŠEM dětem se stát silnějšími. 
To také zahrnuje ty děti, které se ještě nesetkaly s násilným chováním a nezažily přímé násilí. Projekt cílí na tré-
nink učitelů/vychovatelů, aby učili děti, jak se stát silnějšími užíváním metody vnoření se s dlouhotrvajícím efek-
tem na žáky. Vnoření znamená, že program je prováděný na běžné bázi zakotvený v běžném vzdělávacím pro-
gramu. Dále zahrnuje všechny děti ve skupině. Učitelé stanoví pravidla spolu se skupinou, provedou sérii aktivit 
a vyvolají situaci hádky, dohadování se nebo násilí jako zdroje učení se a reflexe (podívejte se také na stranu 11 
pro situační přístup).  
 
 

EDUKAČNÍ A ORGANIZAČNÍ STRATEGIE 
Aktivity obsažené uvnitř STRONGER CHILDREN SOUBORU AKTIVIT jsou prostředkem pro realizaci dlouhodobého 
vzdělávacího procesu v různých kontextech a s různými věkovými kategoriemi dětí. PRŮVODCE UČITELE nabízí 
mnoho způsobů využití aktivit k podpoře procesu ať už v rámci jednoho bloku nebo kurzu naplánovaného 
na delší období. Bez ohledu na způsob zařazení do výchovně-vzdělávacího procesu lze aktivit využít jako pod-
půrného prostředku systematického a řízeného rozvoje dětského povědomí o postojích a hodnotách spojených 
se začleňováním, prevencí negativních jevů, šikany, mezikulturní citlivosti a úctě k odlišnosti.  
Aktivity tedy lze integrovat do preventivních programů všech mateřských a základních škol, které chtějí ze svých 
svěřenců vychovat silné a sebevědomé osobnosti a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro inkluzivní vzdělávání.  
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1.3 CO MYSLÍME TÍM, KDYŽ MLUVÍME O PREVENCI NÁSILÍ 
A ROZVOJI SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ 
 
HLAVNÍ POROZUMĚNÍ PREVENCE NÁSILÍ v STRONGER CHILDREN materiálech je založeno na násle-
dujících předpokladech.  
 
• Násilí často nastane uvnitř vrstevnických skupin.  
• Násilné chování dětí začíná již mnohem dříve, než až je zaznamenáno dospělými.  
• Násilí se dá předcházet, pokud budou mít děti dobře vyvinuté sociální kompetence.  
• Rozvoj sociálních kompetencí musí být odpovědností VŠECH dospělých starajících se o děti.  
 
Takto aktivity v STRONGER CHILDREN SOUBORU AKTIVIT mají v úmyslu pomáhat rozvíjet sociální 
kompetence u dětí v raném věku. Když jsou aktivity prováděny pravidelně, pomáhají posílit děti 
v procesu učení se tomu, jak se vyrovnávat s konflikty.  
 
 
 

DŮLEŽITOST SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ 
První vzdělávání a trénink by mělo nabídnout všem mladým lidem důvod k rozvoji klíčových kompetencí 
na úroveň, která je vybaví pro dospělý a pracovní život. Takto jim také zajistí základy pro budoucí učení1. Evrop-
ská komise dále specifikuje osm klíčových kompetenčních oblastí a jednou z nich jsou SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ 
KOMPETENCE.  
 
SOCIÁLNÍ KOMPETENCE se týkají osobních, meziosobních a mezikulturních kompetencí a všech forem chování, 
které vybaví jedince k podílení se na sociálním a pracovním životě efektivním a konstruktivním způsobem. Je to 
propojeno s osobním a sociálním blahobytem. Porozumění zákonům chování a zvyků v rozdílných prostředích, 
ve kterých jedinci fungují, je zásadní.  
 
OBČANSKÉ KOMPETENCE vybavují jedince k aktivnímu angažování se a podílení se na demokracii2. Zatímco 
rozvoj takových kompetencí je celoživotní proces, tak brzký start je důležitý k rozvoji tolerance a pružnosti bě-
hem vyrovnávání se s obtížnými situacemi. Ve snaze předcházet rasistickému a diskriminačnímu chování by 
měla preventivní opatření začít ve školce a nejpozději na základní škole.  
 
 

KONFLIKTY MEZI VRSTEVNÍKY JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ INTERAKCE 
Útoky vrstevníků jsou viděny jako přirozené v přiměřeném rozsahu. Ačkoliv je zde určitý přirozený stupeň agre-
sivity mezi (malými) dětmi, rozhodě to neznamená, že se je nemusí učit zvládat. Ve skutečném životě ne jenom 
rodiče, ale také vychovatelé a učitelé jsou si často nejistí tím, jak se vyrovnávat s takovýmto chováním u dětí. 
Mohou si být nejistí, co může být ještě považováno za „normální” chování a co naopak potřebuje zvláštní po-
souzení neboli jak rozpoznat šikanování. Rozvoj sociálních kompetencí je dlouhodobý proces a nemůže být nau-
čený za krátký čas.  
  

                                                             
1 Source: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm 
2 Source: “Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key 
competences for lifelong learning 
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Proto navrhujeme, že sociální kompetence musí být rozvíjeny postupně. Obzvláště je potřeba posílit schopnost 
dětí ochránit samu sebe. To aby se děti naučily, že zdůraznění síly a sebedůvěry mohou odradit potencionální 
útočníky nebo násilníky.  
 

Sociální kompetence je schopnost podívat se na situaci perspektivou toho druhého, učit se z minu-
lých zkušeností a aplikovat tyto zkušenosti na neustále se měnící sociální prostředí… Sociální kompe-
tence je základem, na kterém jsou budovány očekávání pro budoucí interakce s ostatními a na kte-
rém děti rozvíjí vnímání jejich vlastního chování. Sociální zkušenosti jsou úzce propojeny 
s emocionálními kompetencemi3.  

 
Skupiny vrstevníků jsou důležité pro rozvoj vlastní identity u dětí4. Ve skupinách vrstevníků přirozeně vznikají 
konflikty v přiměřeném rozsahu, nícméně nekončící šikanování, urážlivé komentáře a lži mohou ublížit procesu 
rozvoje vlastní identity. Na druhou stranu se děti musí naučit zvládat konfliktní situace jako takové, neboť i ty 
jsou součástí sociální interakce.  
 
 

ZAPOJENÍ RODIČŮ A RODIN 
 
Aktivity obsažené v SOUBORU SKTIVIT STRONGER CHILDREN jsou určeny pro realizaci v rámci formálního vzdě-
lávání ve vzdělávacích institucích, konkrétně v mateřských a základních školách. Je však důležité zmínit rodinu, 
která hraje klíčovou roli v procesu socializace a vytváření postojů a hodnot u dětí.  
 
Při řešení citlivých otázek, jako jsou mezikulturní porozu-
mění, začleňování a šikana je důležité brát zřetel na vliv 
rodiny a jejich individuální postojů a hodnot. Pro některé 
děti může být rozpor mezi tím, co slyší doma a ve škole, 
velmi matoucí. 5 
 
Je proto potřeba zvážit vhodný způsob informování rodičů 
o cílech a očekávaném dopadu aktivit ze SOUBORU 
STRONGER CHILDREN např. v rámci třídních schůzí nebo 
dnů otevřených dveří spojených s prezentací projektu 
a výukových materiálů. Je také možné požádat rodiče 
o spolupráci ve smyslu vhodného vedení diskusí s dětmi 
doma, aby byla zaručena kontinuita s výchovně-
vzdělávacím procesem ve školních zařízeních. 

  

                                                             
3 Cf Semrud-Clikeman, Margaret: “Social Competence in Children”, Ph.D., 2007. 
4 Cf Müller, Christoph and Minger,Melanie Minger: “Empirische Sonderpädagogik”, 2013. 
5 Obrázek nahoře ukazuje příklad plakátu použitého ve škole k informování rodičů 

o jejich zapojení v projektu Stronger Children.  
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1.4 UNIKÁTNÍ PŘISTUP KONCEPTU STRONGER CHILDREN 
 
 
Výzkumy předcházející projektu STRONGER CHILDREN ukázaly, že existují koncepty, které ne vždy 
sdílí širokou interpretaci prevence násilí, která je obsažená v našem konceptu. Alternativní existující 
koncepty: 
 
• Obvykle raději vidí ve školách zahrnutí lidi zvenčí než trénink vedený samotnými učitely 
• Velmi často se zaměřují na děti, které jsou podezřelé 
• Obvykle se zaměřují na mnohem starší děti (většinou až na středoškoláky) 
• Obvykle jsou uskutečňovány za velmi krátký časový úsek (projektový den nebo týden) 
 
Některé projekty dokonce zahrnou děti jako mediátory uvnitř jejich vlastní vrstevnické skupiny. Tato 
role může být ale pro dítě, kterému byla přidělena, velmi problematická. To platí obzvláště u dětí 
mladšího věku. 
 
Náš koncept se oproti výše zmíněným aspektům vymezuje tak, že zahrnuje vychovatele a učitele, 
kteří s těmito dětmi pracují každý den. Právě oni mohou dětem předat témata díky použití STRON-
GER CHILDREN aktivit SITUAČNÍM způsobem. Díky tomu není potřeba osob zvenčí, mohou s dětmi 
pracovat dlouhodobě a témata se dostanou ke všem dětem ve třídě.  
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1.5 STRUKTURA STRONGER CHILDREN AKTIVIT 
 
 
Koncept posílení sociálních, emočních, vztahových a inkluzivních kompetencí stejně jako mezikul-
turního porozumění je prováděný v projektu STRONGER CHILDREN implementací speciálně navrže-
ných vzdělávacích aktivit pro děti předškolního a mladého školního věku.  
 
Aktivity zahnuté do SBÍRKY STRONGER CHILDREN dávají dětem spoustu příležitostí učit se v odliš-
ných situacích. Z tohoto úhlu pohledu mohou být aktivity velkým přínosem pro děti. Naučí se, jak 
souhlasit i nesouhlasit s ostatními a zažijí radost, která plyne ze vzájemné spolupráce. Také se naučí, 
jak řešit problémy a zvládat konflikty. Toto jsou dovednosti, které mohou děti udělat silnější a více 
sebevědomé. Rozvoj sociálních kompetencí skrze aktivity je velmi důležitý pro prevenci násilí mezi 
vrstevníky a řešení konfliktů dětí, obzvláště mezi těmi dětmi s rozdílnými anebo nedostatečnými 
sociálními zkušenostmi.  
 
 
 

POPIS ŠABLONY SE TŘEMI FÁZEMI VZDĚLÁVAVÍHO PROCESU 
Všechny aktivity STRONGER CHILDREN jsou popsány JEDNOTNOU STRUKTUROU A ŠABLONOU zahrnující násle-
dující kategorie: 
 

• Věková skupina  
• ⬤ Děti předškolního věku   ■ Děti ze zá-

kladní školy  
• + je třeba provádět ve větších prosto-

rech  
• Souvislost s výukovým balíčkem/y  
• Typ hry  
• Klíčová slova pro převažující efekt  
• Cíl  
• Potřebný čas  
• Nezbytné materiály  
• Průběh hry  
• Otázky směřující k vědomé reflexi pro-

žitku  
• Důležité informace  
• Zdroje aktivity  

 
 
 
Každá z aktivit začíná krátkým seznamem klíčo-
vých slov a popisem cílů aktivity. Oba vám dají 
rychlý přehled o aktivitě a pomohu vám vybrat si 
aktivitu pro vámi požadované účely. 
 
Všechny důležité kroky vedoucí k naplění vzdělávacích cílů aktivit jsou podrobně popsány v části „Průběh hry“. 
Klíčová slova vám pomohou identifikovat dovednosti, které aktivity rozvíjejí a posilují.  
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Všechny aktivity lze snadno integrovat do výchovně-vzdělávacího procesu v mateřských školách a na prvním 
stupni základních škol. Fáze jednotlivých aktivit jsou seřazeny následovně:  
 
 
FÁZE 1 - MOTIVACE 
Všechny aktivity začínají informací jak motivovat děti výběrem rozdílných druhů her, cílů a materiálů. Takto 
povzbudíte jejich zvědavost a žízeň po vědomostech. Může být také užitečné udělat nejprve nějaká zahřívací 
cvičení k posílení koncentrace ve skupině (podívejte se také na subkapitolu 1.7).  
 
FÁZE 2 - REALIZACE 
Popis aktivity obsahuje podrobný návod k realizaci všech činností způsobem, který vede k dosažení očekávané-
ho vzdělávacího cíle. Nicméně jednotlivé úpravy učitelem mohou být nezbytné s ohledem na velikost skupiny 
a schopnosti dětí.  
 
FÁZE 3 - REFLEXE 
Pro dosažení vzdělávacích cílů je důležité aktivity uzavřít skupinovým rozhovorem (reflexí) s náhledem do právě 
prožitého procesu a do významných zážitků.  
Z tohoto důvodu obsahuje popis všech aktivit sadu doporučených otázek směřujících k vědomé reflexi prožitku. 
V žádném případě nedoporučujeme odpovědi dětí opravovat, nebo upozorňovat na chyby. Otázky směřují 
zejména k tomu, jak by děti konaly v podobné situaci. Úkolem učitele je, aby pomohl dětem zorientovat se 
v tom, co se událo a aby propojil z pedagogického hlediska důležité skutočnosti.  
 
Jednotlivé fáze procesu realizace aktivit jsou naplněny konkrétními technikami, které odpovídají možnostem 
a schopnostem cílové věkové skupiny dětí. Umožňují dosáhnout vzdělávacíh cílů aktivit a výukových balíčků, 
které jsou popsány v KAPITOLE 2. V ní taktéž naleznete přehled všech aktivit STRONGER CHILDREN.  
 
 

DIDAKTICKÁ HRA JAKO PEDAGOGICKÁ METODOLOGIE 
Aktivity obsažené v Souboru aktivit mají charakter didaktické hry. Pro didaktickou hru je typická existence pe-
dagogického cíle. Je záměrně zvolená, stimulovaná, vedená a reflektována učitelem, který motivuje, zadává 
a provází pedagogickou činnost prostřednictvím hry jako metody výchovně-vzdělávacího procesu. Cílem didak-
tické hry je rozvíjet dovednosti, nebo jejich základ, prostřednictvím pohybových, kontaktních, kooperativních, 
komunikačních, interakčních, kreativních, seznamovacích, rolových, výtvarných a hudebních aktivit. V Souboru 
aktivit jsou aktivity použity v kognitivní oblasti k rozvoji sociálních, emočních, interpersonálních a inkluzivních 
kompetencí a ke zvýšení mezikulturní citlivosti.  
 
Aktivity umožňují dětem spolupracovat, objevovat, experimentovat a tvořit na základě vlastních schopností 
a dovedností. Role učitele spočívá ve slovním provázení a zajištění dosažení požadovaného vzdělávacího cíle. 
Slovním provázením, které je základem výchovně-vzdělávacích metod učitele, se upevňují důležité postupy 
a výsledky poznávání. Je proto obzvláště důležité bezprostředně po ukončení aktivit. Hlavní prvky aktivit jsou: 
 

• Vytvořit situace, které umožní dětem zaujmout různé role s cílem rozvíjet sociální a interpersonální 
kompetence, podpořit inkluzivní vzdělávání, prevenci negativních jevů ve skupině a šikany, mezikulturní 
citlivost a respekt k odlišnosti.  

• Poskytnout dětem prostor k sebevyjádření a sebereflexi prostřednictvím pohybu, spolupráce, komuni-
kace a symbolických rolí.  
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1.6 JAK VYBÍRAT A POUŽÍVAT AKTIVITY 
 
 
STRONGER CHILDREN SOUBOR AKTIVIT lze použít jako zdroj různých typů aktivit a herních činností 
pro děti předškolního a mladšího školního věku. Nejlepších výsledků však dosáhnete, pokud ho bu-
dete používat společně s Průvodcem učitele. Aktivity byly navrženy způsobem, který umožňuje apli-
kaci vybraných pedagogických přístupů v následujících oblastech:  
 

• Rozvoj sociálních, emočních, interpersonálních a inkluzivních kompetencí dětí  
• Rozvoj mezikulturní citlivosti  
• Prevence negativních jevů ve skupině a šikany  
• Vytvoření povědomí o přínosech odlišnosti  

 
 
 
 

VÝBĚR AKTIVIT 
 Výběr aktivit je možný dvěma způsoby: 
 

1. Jednotlivé aktivity jsou seřazeny např. podle situace ve třídě nebo dle příslušnosti k určitému tématu. 
Každá z aktivit začíná s krátkým výčtem klíčových slov a krátkým popisem jejích cílů. Obojí vám dá rychlý 
přehled o aktivitě a pomůže vám ve výběru aktivit pro vámi požadovaný účel.  
 

2. Výukové balíčky vám nabízejí skupiny aktivit pro konkrétní přednastavená témata (více v KAPITOLĚ 2)  
 
Pod touto podkapitolou také najdete seznam SOUBORU AKTIVIT STRONGER CHILDREN. Seznam vám dá rychlý 
přehled klíčových slov, druhů her stejně jako jejich vhodnosti pro školy anebo základní školy. Navíc zde nalezne-
te informace o výukových balíčcích, přibližnou dobu trvání jednotlivých aktivit stejně jako pokud je konkrétní 
aktivitu třeba provádět ve větších prostorech. Prosím všimněte si také KAPITOLY 2 obsahující množství předvy-
braných výukových balíčků.  
Základní principy ukryté za aktivitami v SOUBORU STRONGER CHILDREN jsou, že jakákoliv kombinace aktivit je 
možná v závislosti na konkrétní skupině dětí, vašich časových možnostech a konkrétní situaci.  
 
 

SITUAČNÍ PŘÍSTUP 
Když vybíráte aktivity, je důležité sledovat aktuální situaci uvnitř skupiny dětí, se kterou pracujete. Stává se, 
že děti potřebují připomínat pravidla nebo vhodné chování, o kterém jste se již bavili. Tento „situační přístup” 
podporuje proces reflexe mezi dětmi díky diskuzi, proč bylo některé z pravidel zapomenuto anebo úmyslně 
zamítnuto. To pomáha dětem rozvíjet sociální kompetence skrze spojení mezi učením se ve třídě a aktuálním 
jejich chováním/situací.  
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1.7 PŘÍPRAVA AKTIVIT STRONGER CHILDREN 
 
Může být dobrým nápadem věnovat nějaký čas přípravám před realizací AKTIVIT STRONGER CHILDREN. Ob-
zvláště pokud právě spouštíte cílený a dlouho trvající proces se zaměřením na jedno nebo více STRONGER 
CHILDREN témat (jako jsou posílení emoční inteligence, trénování nenásilného chování, vytvářéní inkluzivních 
společenství mezi dětmi apod.).  
 
Při přípravě se můžete zaměřit na jednu nebo všechny z následujícíh činností: 
 

• Přípravné zhodnocení pracovních a sociálních sítí mezi dětmi ve skupině 
• Zahřívací cvičení 
• Zhodnocení dopadů aktivit a co z nich děti získaly 

 
 

PŘÍPRAVNÉ ZHODNOCENÍ PRACOVNÍCH A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ MEZI DĚTMI 
VE SKUPINĚ 
 
Může být důležité prozkoumat sociální sítě, které již existují uvnitř dětské skupiny. Čím více ví učitel o existující 
síti, tím snadnější pro něj bude sestavovat jednotlivé spolupracující skupinky, čímž podpoří a rozšíří vzájemné 
dětské sítě a nahlodá existující partičky uvnitř skupiny.  

 
Pro tyto účely může být užitečné si nakreslit vztahovou sociální síť uvnitř skupiny/třídy: 
 

• Které děti si vždy hrají společně a možná utvářejí shluk uvnitř sítě?  
• Které děti preferují pracovat spolu na předmětných úkolech?  
• Které děti mají vedoucí pozici ve skupině/třídě?  
• Které děti naopak stojí na okrají sítě (mají jen pár kontaktů ve třídě/skupině)?  
• Které děti mají pravidelný kontakt s ostatními dětmi ve třídě/skupině?  
• Které děti se nikdy nebaví s ostatními a nikdy s nimi nespolupracují?  

 

 
Udělejte si sociální síť mapující skupinu/třídu 
a zkuste ustanovit nové spolupracující shluky, když 
provádíte AKTIVITY STRONGER CHILDREN.  
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ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ 
Několik AKTIVIT STRONGER CHILDREN vyžaduje tichou, zrelaxovanou a koncentrovanou atmosféru ve třídě. 
Měla by to být také atmosféra, kde jsou všechny děti schopné klidně a pozorně naslouchat učitelovým instruk-
cím o aktivitě. Takto se ještě před začátkem samotné aktivity učitel ujistí, že všechny děti budou rozumět tomu, 
o čem aktivita bude. Např. kde stát v místnosti, jak spolupracovat, co mají dělat prvně a co naopak až později 
atd. Čím lepší příprava, tím je aktivita přínosnější pro děti.  
 
Pro tyto účely je doporučené vytvořit koncentraci a pozornost zahřívacími cvičeními. Takto se posílí klidná, kon-
centrovaná a vnímavá nálada ve skupině před aktivitou, ještě než bude prováděna.  
 
JEDEN PŘÍKLAD: POUŽITÍ HUDBY PRO TENTO ÚČEL 
Posaďtě děti do kruhu a řekněte jim, ať zavřou oči. Pusťte jim nějakou hudbu jako například hudbu určenou 
k meditaci atd. Řekněte dětem, ať se soustředí na některé z částí jejich těla, jako jsou chodidla, ruce, uši…  
 
DALŠÍ PŘÍKLAD: VYUŽITÍ DOTYKŮ PRO TENTO ÚČEL 
Postavte děti do dvou řad tvářemi proti sobě, tak aby proti sobě utvořily dvojice. Nechte dvojice se jemně masí-
rovat navzájem na zádech nebo na ramenou plochou dlaní ruky. Ujistětě se, že se děti nebudou chovat násilně 
v průběhu masáže. Předvěďte jim, jak se mají navzájem dotýkat velmi jemně pohybem jejich dlaně v malých 
kruzích nebo i jinak. Můžete jim k tomu pustit jemnou a meditativní hudbu.  
 
V SOUBORU AKTIVIT STRONGER CHILDREN najdete i další relaxační aktivity, které se mohou hodit jak 
k zahřívacímu cvičení, tak i k postupnému zakončení aktivity, kdy se děti musejí znovu pomalu uklidnit.  
 
 

ZHODNOCENÍ DOPADŮ AKTIVIT A CO Z NICH DĚTI ZÍSKALY 
Ve všech STRONGER CHILDREN aktivitách najdete jasný přehled cílů a úkolů pro každou z aktivit. Navíc tam 
naleznete také otázky ke společné releflexi s dětmi. Tyto otázky mají za úkol podpořit děti při mluvení o úko-
lech, ale také dopadech každé z aktivit. Jejich reflexe na úkoly mohou být emotivní stejně jako i intelektuální.  
 
Kromě seznamu úkolů a otázek k reflexi si můžete také přát měřit vliv a pokrok STRONGER CHILDREN AKTIVIT 
více systematickým způsobem. Pro tyto účely můžete využít hodnocení před a po založené na systémů 
hodnocení dopadů. Na základě tohoto systému hodnocení se můžete zaměřit na mechanismy mající konkrétní 
dopad na dětské chování a přístup k sobě navzájem. Hodnotit můžete způsoby jakými si zlepšili komunikaci 
a spolupráci mezi sebou a způsoby, jakými si prokazují mezi sebou vzájemnou starost , respekt atd. Při použití 
systému hodnocení se budete soustředit na následující hodnotící proces: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Co konkrétně bych 
rád změnil v této 
skupině týkající se 
prevence šikany, 

inkluzivního 
chování, rozvoj 

společenství atd. 

Jakou 
aktivitu/aktivity 
implementují k 

splnění tohoto cíle? 

Jaké krátkodobé 
výsledky vidím 
ve skupině jako 

výsledek 
aktivity/aktivit? 

Cíle Aktivity Krátkodobý výstup 

Jaký konkrétní 
mechanismy dopadu 

aktivit daly 
vyniknout 
výsledkům 
a efektům? 

Jaké dlouhodobé 
výsledky vidím 
ve skupině jako 

výsledek 
aktivity/aktivit? 

Dlouhodobý výstup Mechanismy 
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1.8 AKTIVITY PŘIZPŮSOBENÉ ROZDÍLNÝM VĚKOVÝM  
SKUPINÁM A VÝVOJOVÝM ETAPÁM DĚTÍ 
 
SOUBOR AKTIVIT STRONGER CHILDREN je vytvořený pro děti ve vělu od 4 do 10 let. Některé aktivity rozlišují tuto 
skupinu ještě dále na děti vě věku 8-10 let kvůli úrovni abstrakce a reflexivity, které dosahují až děti v této vyšší 
věkové skupině. Nicméně se může stát, že některé aktivity navržené pro děti vaší věkové skupiny nemusí paso-
vat právě na vaši skupinu. Je to kvůli tomu, že schopnost děti naslouchání, reflexe atd. se mohou lišit.  
Následující tabulka vám může dát znaky obecných vývojových etapy u dětí:  
 
Vývojové etapy předškolní věk (4 až 6 let) mladší školní věk (6 až 10 let) 
obecně  úsilí o samostatnost 

 jeho vlastní iniciativa nápodoba světa 
hrou 

 motivace k výkonu/zaměření na dosažení zvole-
ného 

 sebedůvěra 
tělesný vývoj  nárůst síly a vytrvalosti (růst svalové hmoty) 

 poslední stadium raného dětství 
 dovednosti a pružnost 
 zlepšení smyslu pro rovnováhu 
 skákat na jedné noze 
 stříhat s nůžkami 
 rozepnout a zapnout knoflík 
 promnout něco, šroubovat 
 jemná fyzická aktivita → malování 

 koordinace vnímání a pohybu 
 psaní jako náročná fyzická činnost 
 potřeba tělesného pohybu 

Sociální chování  rozšíření sociálního rámce 
 identifikace s učitelem/učitelkou mateřské 

školy 
 kooperativní hry - samostatné rozdělování 

rolí a vědomá spolupráce) 
 nové strategie řešení konfliktů (nabídnutí 

náhradní hračky) 
 plánování 
 rozvoj důvěry 
 schopnost rozdělit se o něco 
 vnímání sebe sama ve srovnání s tím jak mě 

vnímají ostatní 

 podřízení vlastních zájmů skupinovým cílům  
 ne simulační hry → rozvoj tužeb plnit úkoly, síla 

vzdoru, učení se být sociální/probíhající integrace 
 Vrstevnící jsou pro ně mnohem důležitější, přátelství 

se stávají silnější 
 Poznávají limity, učí se následky/reakcemi na jejich 

specifické chování 
 osvojení a respektování norem regulujících chován 

 sociální schopnosti ovlivněné vrstevníky: 
• spolupráce 
• integrace 
• demokratické chování 
• tolerance 
• slovní komunikace 

jazyk  současné, minulé a vymyšlené události 
 kladení otázek proč 
 podtémata 
 používání vedlejších vět 
 opakování krátkých příběhů 
 posílená gramatika, slovní zasoba a větná 

struktura 

 knižní jazyk 
 složitější stavba vět 
  klasifikace pojmů do kategorií 

psychický vývoj  názorné myšlení 
 egocentrismu 
 zaměření se na jednu charakteristiku 
 není schopný rozpoznat nezvratnost 
 myšlení je navázáno na konkrétní zážitek 
 učení nápodobou 
 najít detail v celku 

 logické/konkrétní myšlení 
 zaměření se na více charakteristik v jednu chvíli 
 je schopný rozpoznat nezvratnost 
 myšlení je navázáno na realitu 
 logické závěry/argumenty 
 schopnost přijmout kritiku (kritické myšlení) 
 seřadit, posoudit a spojit informace 
 rozlišování reality a fikce (pravdivé a nepravdivé 
 Pociťování spravednosti a nespravedlivé křivdy 

Zdroje http://www.kindererziehung.com/Pädagogik/Entwicklung/Denkentwicklung.php  
http://www.knetfeder.de/kkp/entwicklung.html  
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1.9 SEZNAM SOUBORU AKTIVIT STRONGER CHILDREN 
 

• SEZNAM AKTIVIT    
⬤ děti předškolního věku ■ děti ze základní školy + je třeba provádět ve větších prostorech 

Č. NÁZEV TYP HRY KLÍČOVÁ SLOVA AKTIVITY 
PRO DÉLKA VÝUKOVÝ 

BALÍČEK PROSTOR 

1 Želva pohyb důvěra, týmový duch, sociální kompetence ⬤ ◼ střední 1, 3 + 

2 Kolotoč spolupráce odbourání stresu, relaxace, začlenění ⬤ ◼ 
krátká-
střední 5 + 

3 Práce komunikace týmový duch, mezikulturní porozumění ⬤ ◼ krátká 5  

4 Ztracený klaun spolupráce týmový duch, začlenění ⬤ ◼ krátká 5  

5 Horký míč pohyb týmový duch, sociální kompetence, inkluze ⬤ ◼ krátká 3, 5 + 

6 Skrytá slova interakce mezikulturní porozumění, začlenění ◼ střední 4, 5  

7 Hra na sdílení interakce zodpovědnost, řešení konfliktů, emoční inteli-
gence ⬤ střední 1, 2  

8 Společné kreslení kreativita pocity, osobnostní rysy ⬤ střední 5  

9 Srdce naší třídy prolomení ledů budování sebedůvěry, emoční inteligence ◼ střední 1, 3, 5  

10 Fotka je lepší než tisíc slov kreativita mezikulturní porozumění, emoční inteligence ◼ střední 1, 4, 5  

11 Tichá pošta komunikace zodpovědnost, důvěra, týmový duch ◼ krátká-
střední 2, 5  

12 Vodicí pes pohyb 
mezikulturní porozumění, kulturní rozdíly, 

pocity, budování sebedůvěry, důvěra, týmový 
duch 

⬤ ◼ krátká 3, 4, 5 + 

13 Kde jsem? komunikace mezikulturní porozumění, kulturní rozdíly, 
týmový duch, řešení konfliktu, pocity ◼ střední 2, 4 

(5)  

14 Kejklíři pohyb týmový duch, odbourání stresu ◼ střední (5) + 

15 Příběhy jmen komunikace pocity, rozmanitost, mezikulturní porozumění, 
kulturní rozdíly ◼ dlouhá 4, 5 

(2)  

16 Kdo jsme (Bingo) komunikace osobnostní rysy, rozmanitost, sociální začleně-
ní, kulturní rozdíly ◼ střední 4, 5 

(2)  

17 Kreslení posilující sebedůvě-
ru prolomení ledů budování sebedůvěry, týmový duch, rozmani-

tost, mezikulturní porozumění ◼ dlouhá 3, 4, 5 
(6)  

18 Chtěl by sis hrát s námi? interakce emoční inteligence, budování sebedůvěry, 
týmový duch ⬤ střední 3, 5 

(4)  

19 Hvězda týdne kontakt vzájemné uznání, budování sebedůvěry, 
emoční inteligence, kulturní rozdíly ◼ dlouhá 1, 3, 4, 5 

(6)  

20 Můj tajný přítel kontakt vzájemné uznání, budování sebedůvěry, 
emoční inteligence, začlenění ◼ dlouhá 1, 3, 5  

21 Vytvořme neporušitelný řetěz spolupráce týmový duch, budování sebedůvěry, zodpo-
vědnost ◼ střední 3, 5 + 

22 Jaké hodnoty jsou nám 
společné? komunikace týmový duch, budování sebedůvěry, zodpo-

vědnost 
◼ 
 

střední 3, 4, 5 + 

23 Náš společný přítel prolomení ledů inkluze, budování sebedůvěry, týmový duch, 
rozmanitost ⬤ ◼ krátká 3 

(5)  

24 Síť kontakt začlenění, budování sebedůvěry, týmový duch, 
rozmanitost ⬤ krátká 5 + 

25 Slunce přátelství komunikace začlenění, týmový duch, rozmanitost, mezikul-
turní porozumění, sociální kompetence ◼ krátká 4, 5 + 

26 Narozeninové písně komunikace relaxace, odbourání stresu, mezikulturní poro-
zumění, rozmanitost ◼ střední 4,5  

27 Improvizační kroužek kreativita týmový duch, odbourání stresu, osobnostní 
rysy ◼ dlouhá   

28 Píseň a příběh kreativita rozmanitost, kulturní rozdíly, spolupráce, týmo-
vá práce ◼ střední 4,5  

29 Emoční obraz kreativita emoční inteligence, emoce, pocity, budování 
sebedůvěry ⬤ ◼ střední 4,5  

30 Ukaž své emoce pohyb emoční inteligence, emoce, pocity ⬤ ◼ krátká 2  
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31 Cítit se dobře kreativita emoční inteligence, emoce, pocity ⬤ ◼ dlouhá/ 
střední 2  

32 Zóny mého těla komunikace osobnostní rysy, potřeby a práva, budování 
sebedůvěry, emoce, pocity ⬤ ◼ střední 2,6  

33 Čestný souboj pohyb emoce, pocity, sociální kompetence, porozu-
mění násilí, čestný boj, potřeby a práva ◼ střední 2  

34 Moc násilí - Pohled za oponu interakce emoce, pocity, porozumění násilí, čestný boj ◼ 
 

střední  + 

35 Zhodnocení čestného soubo-
je komunikace 

emoční inteligence, emoce, pocity, sociální 
kompetence, zodpovědnost, porozumění násilí, 

čestný boj 
◼ střední 2  

36 Být ve tvé kůži kreativita 
emoční inteligence, emoce, pocity, řešení 

konfliktu, sociální kompetence, porozumění 
násilí 

◼ dlouhá 2 + 

37 Neobviňující přístup interakce porozumění násilí, potřeby a práva, řešení 
konfliktu, emoční inteligence, začlenění ⬤ ◼ střední 1, 2, 6  

38 Autoportrét interakce porozumění násilí, práva a potřeby, řešení 
konfliktů, emoční inteligence, inkluze ⬤ ◼ střední 1, 2, 6  

39 Co se tady mohlo stát? kreativita porozumění násilí, práva a potřeby, řešení 
konfliktů ⬤ ◼ krátká – 

střední 2, 6  

40 Hra na tučňáky spolupráce budování sebedůvěry, důvěra, týmový duch, 
inkluze ⬤ ◼ krátká 3, 5, 6 + 

41 Vyjednávání o dohodě spolupráce 
týmový duch, práva a potřeby, budování sebe-
důvěry, řešení konfliktu, sociální kompetence, 

inkluze 
⬤ ◼ střední 2, 5, 6  

42 Definice násilí interakce 
porozumění násilí, práva a potřeby, řešení 

konfliktu, sociální  
a emoční inteligence, férový boj 

⬤ ◼ střední 2, 5, 6 + 

43 Udělej krok vpřed interakce 
porozumění násilí, práva a potřeby, emoční 
inteligence, budování sebedůvěry, vzájemné 

uznání 
⬤ ◼ střední 1, 2, 6 + 

44 Dětská práva: Potřeby a 
přání komunikace pocity, práva a potřeby, zodpovědnost, řešení 

konfliktů ◼ střední 2, 5, 6  

45 Objímací maraton kontakt emoce, pocity, budování sebedůvěry, týmový 
duch, relaxace ⬤ ◼ střední 3, 5, 6 + 

46 Můj zlatý střevíc komunikace emoční inteligence, emoce, pocity, týmový 
duch, relaxace ⬤ dlouhá 1, 6 + 

47 Zářím jako hvězda kreativita pocity, budování sebedůvěry, rozmanitost, 
sociální kompetence, osobnostní rysy ⬤ ◼ střední 1, 3, 6 + 

48 Práva králíka komunikace práva a potřeby, emoční inteligence, zodpo-
vědnost, sociální kompetence, začlenění ⬤ ◼ střední 1, 5, 6 + 

49 Slepá důvěra spolupráce pocity, týmový duch, budování sebedůvěry, 
zodpovědnost, důvěra ⬤ ◼ dlouhá 3 + 

50 Řízení auta pohyb pocity, týmový duch, budování sebedůvěry, 
zodpovědnost, důvěra ⬤ ◼ dlouhá 2, 3 + 

51 Temný tunel spolupráce pocity, týmový duch, budování sebedůvěry, 
zodpovědnost, důvěra ⬤ ◼ dlouhá 3, 5, 6 + 

52 Lidský digitální fotoaparát kontakt budování sebedůvěry, zodpovědnost, důvěra, 
aktivita v malé skupině ◼ dlouhá 3 + 

53 Společný život interakce důvěra, aktivita v malé skupině, týmový duch, 
začlenění ⬤ ◼ dlouhá 4, 6  

54 Složme společně skládačku spolupráce týmový duch, řešení konfliktů, sociální kompe-
tence, inkluze ⬤ krátká 2, 5, 6  

55 Uzel kontakt týmový duch, řešení konfliktů, inkluze, důvěra ⬤ krátká 2 + 

56 Hledání nových jmen komunikace 
rozmanitost, osobnostní rysy, kulturní rozdíly, 

interkulturní porozumění, aktivita v malé skupi-
ně 

⬤ střední 4, 5, 6  

57 Dítě ve studni komunikace rozmanitost, emoční inteligence, týmový duch, 
začlenění, osobnostní rysy ⬤ ◼ střední 5, 6  

58 Setkání s loutkami interakce budování sebedůvěry, důvěra, aktivita v malé 
skupině, sociální kompetence, inkluze ⬤ dlouhá 3, 5, 6  

59 Síť interakce týmový duch, začlenění ⬤ dlouhá 5, 6 + 
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60 Putovní kniha komunikace mezikulturní porozumění, budování sebedůvě-
ry, zodpovědnost, důvěra ⬤ dlouhá 1, 4, 5  

61 Zakřičte stop! komunikace emoční inteligence ⬤ krátká 1  

62 Hra na pachatele a oběť interakce emoční inteligence ⬤ střední 2, 3 
(6)  

63 Místo k rozhovoru komunikace emoční inteligence, mezikulturní porozumění, 
řešení konfliktů ⬤ střední 1. 2, 4  

64 Dobré chování interakce emoce, pocity ◼ střední 1, 5 
(6)  

65 Stříbrné a zlaté hvězdy interakce budování sebedůvěry, sociální kompetence ⬤ ◼ dlouhá 1, 3  

66 Souboj zad kontakt relaxace, odbourání stresu ⬤ krátká 2, 6  

67 Posluchač a řečník komunikace aktivní naslouchání, důvěra, respekt ◼ střední 1, 4 + 
68 Co mi říká hudba kreativita aktivní naslouchání, vzájemný respekt, schop-

nost učit se ◼ střední 1, 3, 4, 5  

69 Náš rytmus v hudbě  
a prostoru kreativita kreativní souhra, vnímání sounáležitosti ⬤ ◼ střední 1. 3. 5  

70 Píseň ze země mých rodičů komunikace multikulturní, ocenění světového hudebního 
dědictví ◼ dlouhá 1, 3, 4, 5 

(6)  

71 To je úžasné! kontakt důvěra, relaxace, odbourání stresu, pocity ⬤ ◼ medium (3, 5) + 

72 Zakončení s hudbou interakce důvěra, relaxace, odbourání stresu, pocity ⬤ ◼ krátká (3, 5)  

73 Kruhová masáž kontakt důvěra, relaxace, odbourání stresu, pocity ◼ krátká all  

74 Konfliktní polštář komunikace  pocity, emoce, řešení konfliktu, sociální kompe-
tence, odbourání stresu, vzájemné uznání ⬤ ◼ krátká 1, 2, 5  

75 Rezervace místa interakce interakce, spolupráce, komunikace, hraní rolí ⬤ ◼ dlouhá 2 + 

76 Provaz souhlasu spolupráce  řešení konfliktu, sociální kompetence, vzájem-
né uznání ◼ střední 2, 4, 6  
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KAPITOLA 2: 
VÝUKOVÉ BALÍČKY – JAK POUŽÍVAT STRONGER 
CHILDREN AKTIVITY V TÉMATICKÝCH KURZECH 
 
 

2.1 ÚVOD 
 
 
V této sekci PRŮVODCE UČITELE představujeme sedm výukových balíčků:  
 Emoční inteligence  
 Řešení konfliktů  
 Rozvoj sebedůvěry  
 Odlišnost a mezikulturní porozumění  
 Inkluze  
 Rozvoj společenství  
 Práva a potřeby  
 
Hlavní myšlenka ukrývající se za výukovými balíčky je snaha ukázat, jak některé aktivity konkrétně 
zapadají společně do vzdělávacích schémat.  
 
 
Ve složení výukových balíčků bereme ohledy na rozdíly ve věkovém určenÍ jednotlivých aktivit. Samostatné 
výukové modely a témata jsou tedy rozděleny do různých věkových skupin.  
 
Výukové balíčky jsou zamýšleny k používání v delším časovém úseku (např. celý školní rok popřípadě týden pro-
jektových aktivit apod.) a umožňuje si sestavit konkrétní „program” nebo „vzdělávací kurz”. Všechny aktivity 
dostupné pro téma byly vybrány pro konkrétní výukový balíček. Nicméně není nezbytně nutné použit všechny. 
Výběr aktivit si můžete uzpůsobit podle vašeho zaměření, schopností děti a času, který máte na aktivity vyhra-
zený. Podle těchto kritérií si sestavíte vlastní vhodný seznam aktivit vybraných z jednotlivého balíčku.  
 
Je důležité zdůraznit, že výukové balíčky jsou pouze PŘÍKLADY a neměly by proto odrazovat učitele od výběru 
a implementace jejich vlastního výběru aktivit z úplné sbírky. Výukové balíčky rozhodně neobsáhly všechny 
vhodné kombinace aktivit ze SBÍRKY STRONGER CHILDREN. Vzdělávací balíčky slouží jako inspirace pro učitele 
a vychovatele, jaké aktivity si mají vybrat, pokud se chtějí zaměřit na konkrétní téma a specifický vzdělávací účel 
pro dětskou skupinu.  
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2.2 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY TÉMATICKÝCH KURZŮ 
 
Výukové balíčky jsou složené takovým způsobem, kde každý z balíčku představuje jednu z opakujícíh se hodnot 
obsažených v STRONGER CHILDREN SOUBORU AKTIVIT.  
 
Výukový balíček EMOČNÍ INTELIGENCE je příkladem využití aktivit zaměřených na rozvoj schopnosti vnímat 
pocity a potřeby jiných lidí, jakož i pochopit a vysvětlit své vlastní pocity.  
 
Výukový balíček ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ je příkladem využití aktivit zaměřených na rozvoj schopnosti řešit neshody 
k co nejvyšší možné spokojenosti všech zúčastněných stran.  
 
Výukový balíček ROZVOJ SEBEDŮVĚRY je příkladem využití aktivit zaměřených na rozvoj sebedůvěry a vztahů 
založených na vzájemné důvěře a respektu. Cílem je vytvoření prostředí, ve kterém se všechny děti cítí jistě 
a bezpečně a ve kterém mohou projevit své pocity a názory.  
 
Výukový balíček ODLIŠNOST A MEZIKULTURNÍ POROZUMĚNÍ je příkladem využití aktivit zaměřených 
na rozvoj způsobilosti dětí chápat a respektovat jiné kultury a povědomí o výhodách vyplývajících 
ze sociokulturní odlišnosti uvnitř společenství.  
 
Výukový balíček INKLUZE je příkladem využití aktivit zaměřených na rozvoj schopnosti dětí, uvědomit si svoji 
roli ve společenství, přijmout zodpovědnost za své konání a přistupovat ke všem členům kolektivu otevřeně 
a upřímně.  
 
Výukový balíček ROZVOJ SPOLEČENSTVÍ je příkladem využití aktivit zaměřených na rozvoj schopnosti dětí uvě-
domit si svoji odpovědnost za společenství, příslušnost ke skupině a povity rovnosti mezi jednotlivými členy.  
 
Výukový balíček PRÁVA A POTŘEBY je příkladem využití aktivit zaměřených na rozvoj povědomí o svých 
právech a potřebách, jakož i o právech a potřebách jiných lidí a vytvoření prostoru pro uspokojování sociálních 
potřeb všech dětí.  
 
 
Pro přehlednost jsou všechny výukové balíčky k dispozici ve stejné tabulkové formě  
 
Výukové balíčky obsahují aktivity pro použití se třemi různými věkovými kategoriemi dětí:  
 
Nejmladší děti: 4 až 5 let  
Mladší děti: 6 až 7 let  
Starší děti: 8 až 10 let  
 
Číslování aktivit ve výukových balíčcích odpovídá číslování aktivit v Souboru aktivit.  
 
Popis a vysvětlení použitých pedagogických přístupů najdete ve třetí kapitole této publikace.  
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2.3 VÝUKOVÝ BALÍČEK 1:  
EMOČNÍ INTELIGENCE 
 
 
Tento výukový balíček je složený z AKTIVIT STRONGER CHILDREN, které jsou obzvlášťě zaměřené 
na vnímání pocitů ostatních lidí stejně jako jejich potřeb. Zároveň se také děti zaměři na své vlastní 
pocity a emocionální reakce.  
 
V celé Evropě lze dnes vidět silný důraz na inkluzivní vzdělávání dětí ve všech věkových kategoriích. 
Předtím, než se o inkluzivním vzdělávání začalo uvažovat, byla šikana námětem mnoha diskusí a studií 
zkoumajících vztahy mezi dětmi. Důsledkem násilného chování a šikany je vyloučení, což je jev, který 
se týká žáků v mnohých sociálních a vzdělávacích kontextech. Vyloučení dítěte na okraj kolektivu může 
být také vnímáno jako důsledek nedostatku empatie, tolerance a vzájemného respektu. Objevují se 
i tvrzení, že vyloučení z kolektivu odráží nedostatečnou úroveň emoční inteligence celé skupiny. 
 
Inteligence je termín obecně spjatý s lidskou schopností vnímat a analyzovat data. Moderní psycholo-
gické výzkumy však přinášejí další definice inteligence, podle kterých se inteligencí rozumí např. 
schopnost reagovat na měnící se podmínky prostředí. Není to jen myšlení, které řídí sociální vztahy 
a procesy učení. Nemalou mírou se na nich podílí i emoce. Součinnost kognitivní a emocionální části 
lidské psychiky je klíčová pro schopnost řešit problémy a uplatnění se ve společnosti.  
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EMOČNÍ INTELIGENCE 
Cí

le
 b

al
íč

ku
 

CÍLE BALÍČKU: Oblast rozvoje klíčových kompetencí: 
 rozvíjet schopnost rozpoznat a identifikovat emo-

cionální reakce 
 pojmenovat vlastní emoce 
 pojmenovat emoce druhých 
 rozvíjet schopnost cítit a ukázat empatii 
 pochopit vztah mezi situacemi a emocemi 

 poznání vlastních pocitů a emocí 
 sebeovládání 
 empatie 
 asertivita 
 spolupráce se zřetelem na pocity druhých  

O
če

ká
va

ný
 

do
pa

d 

Očekávané výstupy v krátkodobém horizontu Očekávané výstupy v dlouhodobém horizontu 
 popsat svoje pocity a emoce 
 zařadit pocity a emoce druhých dětí a vcítit se do 

nich 
 uvědomit si odpovědnost za své chování 
 rozpoznat své reakce na různé situace 

 rozvinutá emoční inteligence 
 zodpovědnost za své chování 
 povědomí o dopadu svých činů na druhé 
 zvýšená empatie 
 schopnost regulovat své emoce  

Da
lší

  
in

fo
rm

ac
e 

Doporučený časový rámec pro aplikaci výukové-
ho balíčku 

Pedagogické přístupy relevantní pro výukový 
balíček 

Dohromady budou navrhované aktivity vyžadovat 
časový rámec nejméně 3,5 – 4 hodin. Nicméně někte-
rá cvičení mohou být delší. Používejte aktivity v prů-
běhu jednoho roku nebo alespoň jednoho pololetí.  

 Kooperativní učení 
 Skupinová dynamika a skupinové normy  
 Devět druhů inteligence 
 Styly učení 

Do
po

ru
če

né
  

za
řa

zo
vá

ní
 a

kt
iv

it 

Nejmladší děti Mladší děti Starší děti 
1. Můj zlatý střevíc 
2. Hra na sdílení 
3. Práva králíka 
4. Společné kreslení 
5. Dobré chování 

1. Vodicí pes 
2. Emoční obraz 
3. Zakřič stop! 
4. Hra na pachatele a oběť 
5. Místo k rozhovoru 

1. Cítit se dobře 
2. Ukaž své emoce 
3. Autoportrét 
4. Neobviňující přístup 
5. Srdce naší třídy 
6. Hvězda týdne 
7. Udělej krok vpřed 
8. Můj tajný přítel) 

N
av

az
u 

jíc
í a

kt
iv

ity
 

 

 Fotka je lepší než tisíc slov 
 Píseň a příběh 
 Zóny mého těla 
 Čestný souboj 
 Zhodnocení čestného souboje 
 Zářím jako hvězda 

Relaxace: 
 
 To je úžasné! (číslo 71) 
 Zakončení s hudbou (číslo. 72) 
 Kruhová masáž (číslo. 73)  
 
Můžete zařadit i hry na seznamování, nebo sklid-
nění skupiny 
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2.4 VÝUKOVÝ BALÍČEK 2: 
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 
 
 
Cílem tohoto výukového balíčku složeného z AKTIVIT STRONGER CHILDREN je rozvíjet schopnost řešit 
neshody k co nejvyšší možné spokojenosti všech zúčastněných stran.  
 
Soužití je základním předpokladem harmonického spolunažívání ve společenství. Je založeno na zá-
kladních hodnotách, jako je např. respekt ke všem členům společenství (skupině nebo třídě).  
 
Pro podporu soužití je nezbytné poskytnout dětem dostatek příležitostí k rozvoji schopnosti řešit kon-
flikty. Tyto příležitosti by měly vycházet z hodnot tvořících základní filozofii vzdělávací instituce a záro-
veň zahrnovat všechny aspekty života školy. K dosažení tohoto cíle je potřeba aktivně zapojit všechny 
členy školního společenství – žáky, učitele i rodiče.  
 
AKTIVITY STRONGER CHILDREN obsažené v tomto výukovém balíčku pomůžou dětem řešit konflikty, 
které se mohou objevit v každodenním životě.  
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ŘEŠENÍ KONFLIKTU 
Cí

le
 b

al
íč

ku
 

Cíle balíčku: Oblast rozvoje klíčových kompetencí: 
 Rozpoznat situace a okolnosti vedoucí v dlouho-

dobém měřítku k sociálním konfliktům. 
 Zhodnotit podmínky, které mohou ovlivnit prav-

děpodobnost eskalace konfliktu. 
 Seznámit děti s širokou škálou nástrojů k předchá-

zení a zvládání konfliktních situací. 
 Know how konfliktů může být vedeno v několika 

tematických oblastech. 

 Pochopit nestálost lidského jednání mezi proti-
chůdnými zájmovými skupinami a jak dosáh-
nout vzájemné shody. 

 Osvojit si techniky aktivního naslouchání. 
 Formulovat a vyjadřovat názory a záměry. 
 Rozpoznat záměry druhých. 
 Rozvíjet a analyzovat různé možnosti. 
 Být seznámený s nástroji pro meditaci, krizový 

managment, nátlakové diplomacie, interakční 
řešení konfliktů a pokonfliktní stabilizace. 

 Znát etické zásady řešení konfliktních situací, 
jako jsou nezaujatost, důvěrnost, respekt, ote-
vřenost a upřímnost. 

O
če

ká
va

ný
 d

op
ad

 Krátkodobý Dlouhodobý 
 Vcítit se do pocitů druhých a uvědomit si vlastní 

odpovědnost.  
 Přijímat názory druhých a posilovat empatii.  
 Přijmout odpovědnost za své jednání a podporo-

vat vzájemný respekt.  
 Prosazovat spolupráci a podílet se na vytváření 

společných pravidel.  

 Rozvoj společných pravidel skupiny.  
 Rozvinuté sebevědomí a respekt k druhým.  
 Rozvinutá odpovědnost za své jednání.  
 Rozvinutá empatie.  

 

Da
lší

  
in

fo
rm

ac
e Doporučený časový rámec pro aplikaci výukové-

ho balíčku 
Pedagogické přístupy relevantní pro výukový 

balíček 
Pro požadovaný pokrok budete na cvičení potřebovat 
cca 5,5 – 7 hodin bez času na přípravu a přestávek.  

 Skupinová dynamika a skupinové normy  
 Dělba vlivu  
 Inkluzivní vzdělávání a způsoby hodnocení  

Do
po

ru
če

né
 za

řa
zo

vá
ní

  
ak

tiv
it 

Nejmladší děti Mladší děti Starší děti 
1. Hra na sdílení (č. 7) 
2. Kde jsem? (č. 13) 
3. Vyjednávání o dohodě (č. 41) 
4. Definice násilí (č. 42) 
5. Uzel (č. 55) 

 

1. Hra na sdílení (č. 7) 
2. Kde jsem? (č. 13) 
3. Neobviňující přístup (č. 37) 
4. Autoportrét (č. 38) 
5. Co se tady mohlo stát? (č. 39) 
6. Vyjednávání o dohodě (č. 41) 
7. Definice násilí (č. 42) 
8. Řízení auta (č. 50) 
9. Složme společně skládačku 

(č. 54) 
10. Uzel (č. 55) 

1. Kde jsem? (č. 13) 
2. Být ve tvé kůži (č. 36) 
3. Neobviňující přístup (č. 37) 
4. Autoportrét (č. 38) 
5. Co se tady mohlo stát? (č. 39) 
6. Vyjednávání o dohodě (č. 41) 
7. Definice násilí (č. 42) 
8. Dětská práva: Potřeby a přání 

(č. 44) 
9. Řízení auta (č. 50) 

N
av

az
uj

íc
í  

ak
tiv

ity
 

 

 Tichá pošta (čr. 11) 
 Příběhy jmen (č. 15) 
 Kdo jsme (Bingo) (č. 16) 
 Zhodnocení čestného souboje (č. 35) 
 Udělej krok vpřed (č. 43) 

 

Relaxace: 
 
 To je úžasné! (číslo 71) 
 Zakončení s hudbou (číslo. 72) 
 Kruhová masáž (číslo. 73)  
 
Můžete zařadit i hry na seznamování, nebo sklid-
nění skupiny 
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2.5 VÝUKOVÝ BALÍČEK 3: 
ROZVOJ SEBEDŮVĚRY 
 
 
Tento výukový balíček je složený z AKTIVIT STRONGER CHILDREN, které jsou obzvláště zaměřené 
na schopnost dětí budovat vzájemnou důvěru a oceňovat vztahy, ve kterých se děti nebojí vyjádřit, co 
si myslí a kým jsou.  
 
Zdravé sebevědomí je nesmírně důležitou vlastností každého jedince. Mnoho dětí se však v oblasti 
vytvoření a udržení sebevědomí potýká s určitými problémy. Často se jedná o začarovaný kruh; lidé 
s nízkým sebevědomím dosahují úspěchů jenom s velkými obtížemi. Sebevědomí lidé mohou být inspi-
rací pro své okolí, své vrstevníky, nadřízené, zákazníky a přátele. Budování sebedůvěry všech členů 
skupiny je základem pro začlenění, uznání, vzájemný respekt a důveru.  
 
Viděno tímto uhlém pohledu AKTIVITY STRONGER CHILDREN jsou zaměřené na budování jak sebevě-
domí, tak vzájemné důvěry. Aktivity, které zahrnou celou skupinu, umožní dětem bojovat s exkluzí 
a začarovaným kruhem dětské hierarchie, nízkého sebevědomí a sociální izolace.  
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ROZVOJ SEBEDŮVĚRY 
Cí

le
 b

al
íč

ku
 

Cíle balíčku: Oblast rozvoje klíčových kompetencí: 
 vytvořit strategii pro rozvoj sebedůvěry 
 pojmenovat rysy osobnosti a charakteristiky se-

bevědomých lidí 
 pojmenovat druhy chování sebevědomých lidí 
 pochopit vztah mezi sebevědomím a schopností 

vést druhé 

 věřit v sebe a své schopnosti 
 poznat své silné a slabé stránky 
 dělat to, co považujeme za správné, i když to 

druzí kritizují nebo zesměšňují 
 určit si krátkodobé cíle a dosahovat jich 
 být ochoten podstoupit riziko a vyvinout zvý-

šené úsilí pro dosažení cílů 
 přijímat uznání s pokorou, vyhnout se aroganci 
 přiznat své chyby a poučit se z nich 

O
če

ká
va

ný
  

do
pa

d 

Krátkodobý Dlouhodobý 
 Děti dokáží překonat obavy z možného neúspěchu 
 Děti dokáží poslouchat více než mluvit 
 Děti dokáží uznat úspěchy druhých dětí 
 Děti dokáží požádat bez obav o pomoc 
 Děti dokážé respektovat druhé děti, povzbudit a 

podpořit je  

 zvýšená sebedůvěra, sebevědomí a vnitřní 
motivace  

 zvýšený respekt k druhým  
 vyšší předpoklady uspět v životě  

Da
lšÍ

  
Iin

fo
rm

ac
e Doporučený časový rámec pro aplikaci výukové-

ho balíčku 
Pedagogické přístupy relevantní pro výukový 

balíček 
Pro požadovaný pokrok budete na cvičení potřebovat 
cca 2,5 – 3,5 hodin bez času na přípravu a přestávek.  

 Kooperativní učení  
 Devět druhů inteligence  
 Dělba vlivu  

Do
po

ru
če

né
  

za
řa

zo
vá

ní
 a

kt
iv

it Nejmladší děti Mladší dět Starší děti 
6. Horký míč (č. 5) 
7. Chtěl by sis hrát s námi? 

(č. 18) 
8. Náš společný přítel (č. 23) 
9. Objímací maraton (č. 45) 
10. Setkání s loutkami (č. 58) 
11. Stříbrné a zlaté hvězdy (č. 65) 

11. Srdce naší třídy (č. 9) 
12. Kreslení posilující sebedůvěru 

(č. 17) 
13. Emoční obraz (č. 29) 
14. Hra na tučňáky (č. 40) 
15. Zářím jako hvězda (č. 47) 
 

10. Hvězda týdne (č. 19) 
11. Můj tajný přítel (č. 20) 
12. Vytvořme neporušitelný řetěz 

(č. 21) 
13. Jaké hodnoty jsou nám spo-

lečné? (č. 22) 
 

N
av

az
uj

íc
í a

kt
iv

ity
  

 Vodicí pes (č. 12) 
 Slepá důvěra (č. 49) 
 Řízení auta (č. 50) 
 Temný tunel (č. 51) 
 Lidský digitální fotoaparát (č. 52) 
 Putovní kniha (č. 60) 
 

Relaxace: 
 
 To je úžasné! (číslo 71) 
 Zakončení s hudbou (číslo. 72) 
 Kruhová masáž (číslo. 73)  
 
Můžete zařadit i hry na seznamování, nebo sklid-
nění skupiny 
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2.6 VÝUKOVÝ BALÍČEK 4: 
ODLIŠNOST A MEZIKULTURNÍ POROZUMĚNÍ 
 
 
Tento výukový balíček je složený z AKTIVIT STRONGER CHILDREN, které jsou obzvláště zaměřené 
na dětské porozumění sociokulturních a etnokulturních odlišností. Zároveň si mají děti připustit fakt, 
že odlišnost může zvýšit dovednosti a zdroje ve skupině jako celku.  
 
Odlišnost je široký pojem, sahající od socioekonomických a sociokulturních rozdílů až po rozdíly vyplý-
vající z tělesného postižení, duševní zranitelnosti apod. Bez ohledu na příčiny bývá odlišnost definová-
na jako odklon od toho, co je ve společnosti přijímáno jako „normální“. Jakákoliv odlišnost od většiny 
může vést k sociální izolaci a k odsunutí na okraj společnosti nebo kolektivu. Chování vedoucí k vyčle-
nění jednotlivce na okraj nemusí být vždy záměrné nebo motivované zlými úmysly. K rozvoji tolerance 
a porozumění pro odlišnost potřebují děti dostatek příležitostí k přemýšlení o těchto otázkách tak, aby 
si uvědomili jedinečnou hodnotu každého lidského života.  
 
Viděno z této perspektivy AKTIVITY STRONGER CHILDREN se soustředí na vyloučení mechanismů, které 
by vedly k nedostatku respektování rozdílů a odlišností ve skupině.  
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ODLIŠNOST A MEZIKULTURNÍ POROZUMĚNÍ 
Cí

le
 b

al
íč

ku
 

Cíle balíčku: Oblast rozvoje klíčových kompetencí: 
 Respektovat nejenom kulturní odlišnost a rozma-

nitost 
 Poznat význam rovnosti všech lidí a lidské důstoj-

nosti 
 Přistupovat ke všem lidém stejně, bez ohledu 

na kulturní a geografické odlišnosti  
 Poznat význam a přínos rozmanitosti pro výsledky 

týmové práce 

 Přistupovat otevřeně ke všem dětem bez ohle-
du na odlišnosti 

 Ocenit přínos kulturně a jazykově heterogenní-
ho vzdělávacího prostředí 

 Získat přehled o jiných kulturách, schopnostech 
a znalostech dětí z různých kulturních okruhů 

 Respektovat rovnost všech lidí, a to na kogni-
tivní i emocionální úrovni 

 Zvýšit multikulturní citlivost a respekt k odliš-
nosti 

 Umět se vcítit do pocitů druhých  
 Reflektovat vlastní hodnoty a etické normy 

O
šw

ká
va

ný
  

do
pa

d 

Krátkodobý Dlouhodobý 
 Posílené vzájemné povědomí  
 Otevřenost  
 Přínos kulturně a jazykově heterogenního vzdělá-

vacího prostředí  
 Mezikulturní citlivost  
 Význam rovnosti všech lidí a lidské důstojnosti  

 Efektivnější učení a lepší výsledky díky práci ve 
skupinách s různorodým složením 

 Silnější povědomí o hodnotách rovnosti ve 
skupině, škole a celé společnosti   

 Posílená jednota a pocit sounáležitosti ke sku-
pině jako prevence sociálního vyloučení 

Da
lšÍ

  
Iin

fo
rm

ac
e 

Doporučený časový rámec pro aplikaci výukové-
ho balíčku 

Pedagogické přístupy relevantní pro výukový 
balíček 

Od velmi krátkých 10 minutových cvičení až po dlou-
hodobé aplikace s opakováním aktivit.  

 Kooperativní učení 
 Skupinová dynamika a skupinové normy 
 Narativní přístup 
 Styly učení 

Do
po

ru
če

né
  

za
řa

zo
vá

ní
 a

kt
iv

it 

Nejmladší děti Mladší dě Starší děti 
12. Kdo jsme (Bingo) (č. 16) 
13. Narozeninové písně (č. 26) 
14. Kde jsem? (č. 13) 
15. Příběhy jmen (č. 15) 
16. Kreslení posilující sebedůvěru 

(č. 17) 

16. Kdo jsme (Bingo) (č. 16) 
17. Narozeninové písně (č. 26) 
18. Jaké hodnoty jsou nám spo-

lečné? (č. 22) 
19. Píseň a příběh (č. 28) 
20. Fotka je lepší než tisíc slov 

(č. 10) 
21. Skrytá slova (č. 6) 
22. Příběhy jmen (č. 15) 
23. Kreslení posilující sebedůvěru 

(č. 17) 
24. Hvězda týdne (č. 19) 
25. Vodicí pes (č. 12) 

14. Kdo jsme (Bingo) (č. 16) 
15. Narozeninové písně (č. 26) 
16. Jaké hodnoty jsou nám spo-

lečné? (č. 22) 
17. Píseň a příběh (č. 28) 
18. Fotka je lepší než tisíc slov 

(č. 10) 
19. Skrytá slova (č. 6) 
20. Příběhy jmen (č. 15) 
21. Kreslení posilující sebedůvěru 

(č. 17) 
22. Hvězda týdne (č. 19) 
23. Vodicí pes (č. 12) 

N
av

az
uj

íc
í a

kt
iv

ity
  

 Chtěl by sis hrát s námi? (č. 18) 
 Slunce přátelství (č. 25) 
 Společný život (č. 53) 
 Hledání nových jmen (č. 56) 
 Putovní kniha (č. 60) 
 

Relaxace: 
 
 To je úžasné! (číslo 71) 
 Zakončení s hudbou (číslo. 72) 
 Kruhová masáž (číslo. 73)  
 
Můžete zařadit i hry na seznamování, nebo sklid-
nění skupiny 
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2.7 VÝUKOVÝ BALÍČEK 5: 
INKLUZE 
 
 
Tento výukový balíček je složený z STRONGER CHILDREN AKTIVIT, které jsou obzvláště zaměřené 
na dětské vnímání exkluzivity ve skupině a posílit aktivity sociálního chování, tak aby všechny děti 
měly jasné a rovné místo ve společenství.  
 
Sociální kompetence zahrnuje také sebeuvědomování a sebekontrolu. Znamená také schopnost spo-
lupracovat, zohledňovat potřeby druhých a vcítit se do jejich pocitů. Rozvinuté sociální kompetence 
mohou zlepšit studijní výsledky a omezit výskyt nežádoucích jevů.  
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ZAČLENĚNÍ A ROZVOJ SPOLEČENSTVÍ 
Cí

le
 b

al
íč

ku
 

Cíle balíčku: Oblast rozvoje klíčových kompetencí: 
 Trénovat a posilovat spolupráci ve skupině  
 Trénovat a posilovat budování týmu, týmivého 

ducha a pocit sounáležitosti  
 Trénovat a zvyšovat citlivost k důležitosti vzájem-

ného respektu  
 Trénovat a posilovat vzájemnou toleranci  
 Trénovat a posilovat vzájemné sociální začleňová-

ní a pocit podpovědnosti  
 Rozvíjet toleranci u dětí 
 Posilovat a vytvářet povědomí o praktických soci-

álních kompetencích 

 rozvíjet otevřenost ve vztahu k druhým 
 rozvíjet schopnost vyjadřovat přání a potřeby 
 rozvíjet schopnost zvolit vhodný způsob komu-

nikace s druhými 
 rozvíjet pozitivní vztahy s druhými 
 respektovat děti se speciálními potřebami 
 respektovat příslušníky jiných etnických skupin 

O
če

ká
va

ný
 

do
pa

d 

Krátkodobý Dlouhodobý 
 Silnější vzájemné povědomí  
 Otevřenost  
 Pocit sounáležitosti se skupinou, vzájemná úcta 

a respekt 

 zlepšení spolupráce mezi všemi dětmi ve sku-
pině, nižší míra fragmentace skupiny a vylou-
čení z kolektivu  

 silnější pocit sounáležitosti, lepší podmínky pro 
děti  

Da
lšÍ

  
Iin

fo
rm

ac
e 

Doporučený časový rámec pro aplikaci výukové-
ho balíčku 

Pedagogické přístupy relevantní pro výukový 
balíček 

 Nejmladší děti: přibližně 2,5 hodiny 
 Mladší děti: přibližně 4 hodiny 
 Starší děti: přibližně 5 hodin 

 Kooperativní učení  
 Skupinová dynamika a skupinové normy  
 Dělba vlivu  
 Narativní přístup  

 D
op

or
uč

en
é 

 
za

řa
zo

vá
ní

 a
kt

iv
it Nejmladší děti Mladší dět Starší děti 

17. Složme společně skládačku 
(č. 54) 

18. Horký míč (č. 5) 
19. Síť (č. 24) 
20. Síť (č. 59) 
21. Společné kreslení (č. 8) 
22. Putovní kniha (č. 60) 

26. Práce (č. 3) 
27. Slunce přátelství (č. 25) 
28. Hvězda týdne (č. 19) 
29. Narozeninové písně (č. 26) 
30. Kdo jsme (Bingo) (č. 16) 

24. Kreslení posilující sebedůvěru 
(č. 17) 

25. Kdo jsme (Bingo) (č. 16) 
26. Skrytá slova (č. 6) 
27. Příběhy jmen (č. 15) 
28. Fotka je lepší než tisíc slov 

(č. 10) 

N
av

az
uj

íc
í a

kt
iv

ity
 

 

 Práce (č. 3) 
 Horký míč (č. 5) 
 Tichá pošta (č. 11) 
 Vodicí pes (č. 12) 
 Kde jsem? (č. 13) 
 Kejklíři (č. 14) 
 Chtěl by sis hrát s námi? (č. 18) 
 Náš společný přítel (č. 23) 
 Píseň a příběh (č. 28) 
 Objímací maraton (č. 45) 
 Práva králíka (č. 48) 
 Temný tunel (č. 51) 
 Hledání nových jmen (č. 56) 
 Dítě ve studni (č. 57) 
 Setkání s loutkami (č. 58) 
 Putovní kniha (č. 60) 
 Místo k rozhovoru (č. 63) 

Relaxace: 
 
 To je úžasné! (číslo 71) 
 Zakončení s hudbou (číslo. 72) 
 Kruhová masáž (číslo. 73)  
 
Můžete zařadit i hry na seznamování, nebo sklid-
nění skupiny 
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2.8 VÝUKOVÝ BALÍČEK 6: 
ROZVOJ SPOLEČENSTVÍ 
 
 
Tento výukový balíček je složený z AKTIVIT STRONGER CHILDREN, které jsou obzvláště zaměřené 
na odpovědnosti dětí ke společenství, příslušnosti ke skupině a pocitu rovnosti ve skupině.  
 
Výchovně-vzdělávací proces probíhá optimálně v prostředí, ve kterém žáci vystupují jako aktivní, re-
spektovaní a rovnocenní členové společenství. STRONGER CHILDREN AKTIVITY zařazené do tohoto 
výukového modulu umožní dětem zažít pocit sounáležitosti a zodpovědnosti vyplývající z příslušnosti 
ke skupině. Aktivity také přispívají k rozvoji sociálních a personálních kompetencí.  
 
Sociální kompetence zahrnují také sebeuvědomování a sebekontrolu. Znamenají také schopnost spo-
lupracovat, zohledňovat potřeby druhých a vcítit se do jejich pocitů. Rozvinuté sociální kompetence 
mohou zlepšit studijní výsledky a omezit výskyt nežádoucích jevů.  
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ROZVOJ SPOLEČENSTVÍ 
Cí

le
 b

al
íč

ku
 

Cíle balíčku: Oblast rozvoje klíčových kompetencí: 
 Trénovat a posilovat spolupráci ve skupině  
 Trénovat a posilovat budování týmu, týmivého 

ducha a pocit sounáležitosti  
 Trénovat a zvyšovat citlivost k důležitosti vzájem-

ného respektu  
 Trénovat a posilovat vzájemnou toleranci  
 Trénovat a posilovat pocit vzájemné odpovědnosti  
 Rozvíjet toleranci u dětí 
 Posilovat a vytvářet povědomí o praktických soci-

álních kompetencích 

 Rozvíjet otevřenost ve vztahu k druhým  
 Rozvíjet schopnost vyjadřovat přání a potřeby 
 Rozvíjet schopnost zvolit vhodný způsob ko-

munikace s druhými 
 Rozvíjet pozitivní vztahy s druhými 
 Respektovat děti se speciálními potřebami 
 Respektovat příslušníky jiných etnických skupin 

O
če

ká
va

ný
  

do
pa

d 

Krátkodobý Dlouhodobý 
 Silnější vzájemné povědomí  
 Otevřenost  
 Pocit sounáležitosti se skupinou a společenstvím 

ve kterém se děti o sebe navzájem starají.  

 Lepší spolupráce mezi všemi dětmi ve skupině 
a úbytek part a exkluzivního chování.  

 Silnější pocit sounáležitosti, viditelné zlepšení 
práce dětí s emocemi. 

Da
lšÍ

  
Iin

fo
rm

ac
e 

Doporučený časový rámec pro aplikaci výukové-
ho balíčku 

Pedagogické přístupy relevantní pro výukový 
balíček 

 Nejmladší děti: přibližně 2,5 hodiny 
 Mladší děti: přibližně 4 hodiny 
 Starší děti: přibližně 5 hodin 

 Kooperativní učení 
 Skupinová dynamika a skupinové normy 
 Dělba vlivu 
 Narativní přístup 

 D
op

or
uč

en
é 

 
za

řa
zo

vá
ní

 a
kt

iv
it 

Nejmladší děti Mladší dět Starší děti 
23. Setkání s loutkam (č. 58) 
24. Síť (č. 59) 
25. Složme společně skládačku 

(č. 54) 
26. Ztracený klaun (č. 4) 
27. Chtěl by sis hrát s námi? 

(Nr. 18) 
28. Náš společný přítel (č. 23) 
29. Společné kreslení (č. 8) 
30. Společný život (č. 53) 

31. Slunce přátelství (č. 25) 
32. Vytvořme neporušitelný řetěz 

(č. 21) 
33. Srdce naší třídy (č. 9) 
34. Hledání nových jmen (č. 56) 
35. Definice násilí (č. 42) 
 

29. Kolotoč (č. 2) 
30. Kreslení posilující sebedůvěru 

(č. 17) 
31. Můj tajný přítel (č. 20) 
32. Jaké hodnoty jsou nám spo-

lečné? (č. 22) 
33. Kdo jsme (Bingo) (č. 16) 
34. Vyjednávání o dohodě (č. 41) 
35. Dětská práva: Potřeby a přání 

(č. 44) 

N
av

az
uj

í c
í a

kt
iv

ity
 

 

 Práce (č. 3) 
 Horký míč (č. 5) 
 Tichá pošta (č. 11) 
 Vodicí pes (č. 12) 
 Kde jsem? (č. 13) 
 Kejklíři (č. 14) 
 Chtěl by sis hrát s námi (č. 18) 
 Náš společný přítel (č. 23) 
 Píseň a příběh (č. 28) 
 Objímací maraton (č. 45) 
 Práva králíka (č. 48) 
 Temný tunel (č. 51) 
 Hledání nových jmen (č. 56) 
 Dítě ve studni (č. 57) 
 Setkání s loutkami (č. 58) 
 Putovní kniha (Nr. 60) 
 Místo k rozhovoru (č. 63) 

Relaxace: 
 
 To je úžasné! (číslo 71) 
 Zakončení s hudbou (číslo. 72) 
 Kruhová masáž (číslo. 73)  
 
Můžete zařadit i hry na seznamování, nebo sklid-
nění skupiny 
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2.9 VÝUKOVÝ MODUL 7: 
PRÁVA A POTŘEBY 
 
 
Cílem tohoto výukového balíčku STRONGER CHILDREN AKTIVIT je posílit povědomí dětí o svých prá-
vech. Děti se dozvídají o svých vlastních právech i o právech jiných lidí.  
 
Učí se je také aplikovat práva svá i ostatních v kolektivu. Společná pravidla soužití a spolupráce jsou 
nezbytná pro pochopení významu konceptu nenásilného soužití a řešení konfliktů. Aktivity vedou děti 
k diskusi o lidských právech. Děti mají možnost dozvědět se více o sobě i o lidech ve svém okolí. 
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PRÁVA A POTŘEBY 
Cí

le
 b

al
íč

ku
 

Cíle balíčku: Oblast rozvoje klíčových kompetencí: 
 Posílit povědomí dětí o svých právech 
 Iniciovat diskuse o ochraně dětí 
 Zavést společná pravidla pro učení, spolupráci a 

soužití 
 Pochopit význam a koncepci nenásilí 

 Podporovat schopnost dětí reflektovat solidari-
tu a respekt k druhým 

 Posílit vzájemný respekt a zodpovědnost 
 Získat sebevědomí a sebedůvěru 
 Posílit povědomí o negativním efektu násilí 

na život dětí 
 Poznat vlastní hranice 
 Vyjadřovat pocity verbálně i neverbálně 
 Posílit povědomí dětí a jejich schopnost popsat 

své potřeby a požadavky v rámci vzdělávacích 
i společenských aktivit 

O
če

ká
va

ný
 

do
pa

d 

Krátkodobý Dlouhodobý 
 Vytvořit povědomí o potřebách, přáních a svých 

hranicích 
 Podpořit rozvoj sebedůvěry 
 Podpořit respekt a pocit odpovědnosti 

 Develop common rules for the group 
 Develop self-confidence 
 Increased competence in verbal and non-

verbal expression of feelings  

Da
lšÍ

  
Iin

fo
rm

ac
e 

Doporučený časový rámec pro aplikaci výukové-
ho balíčku 

Pedagogické přístupy relevantní pro výukový 
balíček 

Pro požadovaný pokrok budete na cvičení potřebovat 
cca 2,5 – 3,5 hodin bez času na přípravu a přestávek.  

 Vývoj společných pravidel skupiny 
 Rozvoj sebedůvěry 
 Zvýšené kompetence v oblasti verbálního 

a neverbálního vyjadřování pocitů 

 D
op

or
uč

en
é 

za
řa

zo
vá

ní
  

ak
tiv

it 

Nejmladší děti Mladší dět Starší děti 
31. Zóny mého těla (č. 32) 
32. Práva králíka (č. 48) 

 

36. Zóny mého těla (č. 32) 
37. Práva králíka (č. 48) 
38. Vyjednávání o dohodě (č. 41) 
39. Udělej krok vpřed (č. 43) 
40. Zakřičte stop (č. 61) 
 

36. Zóny mého těla (č. 32) 
37. Práva králíka (č. 48) / Dětská 

práva: Potřeby a přání (č. 44) 
38. Vyjednávání o dohodě (č. 41) 
39. Udělej krok vpřed (č. 43) 
40. Zakřičte stop (č. 61) 

N
av

az
uj

íc
í a

kt
iv

ity
  

 Kreslení posilující sebedůvěru (č. 17) 
 Vodicí pes (č. 12) 
 Objímací maraton (č. 45) 
 Zářím jako hvězda (č. 47) 
 Můj zlatý střevíc (č. 46) 
 Hvězda týdne (č. 19) 
 

Relaxace: 
 
 To je úžasné! (číslo 71) 
 Zakončení s hudbou (číslo. 72) 
 Kruhová masáž (číslo. 73)  
 
Můžete zařadit i hry na seznamování, nebo sklid-
nění skupiny 
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KAPITOLA 3: 
PEDAGOGICKÉ PŘÍSTUPY A ZÁSADY 
 
 

3.1 ÚVOD 
 
V této kapitole hodláme představit řadu pedagogických přístupů a didaktických zásad, které tvoří teoretický 
základ vzdělávacích aktivit obsažených v SOUBORU AKTIVIT projektu STRONGER CHILDREN.  

 
• Kooperativní učení  
• Skupinová dynamika a skupinové normy  
• Mnohočetné inteligence a styly učení  
• Kreativní přístup  
• Narativní přístup  
• Inkluzivní vzdělávání a způsoby hodnocení  
 
Navíc naleznete stručný úvod k speciálním nástrojům hodnocení relevantním ke všem druhům procesů inklu-
zivního vzdělávání. 
 
 

3.2 STRONGER CHILDREN AKTIVITY JSOU SOUČÁSTÍ DLOUHÉ 
PEDAGOGICKÉ A DIDAKTICKÉ TRADICE  
 
 
Je důležité zdůraznit, že cílem této části není poskytnout vyčerpávající výklad vybraných teorií a me-
tod. Našim cílem bylo upozornit na některé přístupy, které odpovídají cílům projektu a charakteru 
vzdělávacích aktivit.  
 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 1, naším cílem je propagovat a podporovat proces, ve kterém pro-
střednictvím vzdělávacích aktivit děti lépe pochopí své vlastní potřeby začlenění, mezilidského poro-
zumění a vzájemného respektu v nenásilném a harmonickém prostředí. Doufáme, že díky těmto akti-
vitám si děti budou schopny na úrovni poznávací i citové uvědomit, jaký vliv může mít vzájemný re-
spekt a porozumění na jejich pocit pohodlí a bezpečí. Aktivity tedy odpovídají individuální a kolektivní 
potřebě jistoty a bezpečí. Koncepce projektu je založena na přesvědčení, že i mladší děti jsou schopny 
pochopit své potřeby začlenění a sounáležitosti, přestože tyto pojmy nechápou na abstraktní a inte-
lektuální úrovni.  
 
Vzdělávací aktivity jsou zakořeněny v různých pedagogických a didaktických přístupech. Tyto přístupy 
se mohou, více čí méně, odrážet v postupech použitých v jednotlivých aktivitách.  
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PROPOJENÍ STRONGER CHILDREN AKTIVIT A OBECNÝCH PEDAGOGICKÝCH 
PŘÍSTUPŮ - PŘÍKLAD 
Cílem učitele je podpořit spolupráci a aktivní účast všech dětí ve skupině tím, že jim zadá úkol, který spočívá 
v přečtení krátkého textu a následné společné diskusi. K očekávaným výsledkům však nedochází, děti vzájemně 
nespolupracují. Některé děti zůstávají pasivní nebo na okraji skupiny. Ke vzniku prostředí skutečně motivujícímu 
děti k aktivitě a spolupráci dojde pouze v případě, kdy učitel definuje konkrétní aktivity a přiřadí je jednotlivým 
žákům. Některé děti tedy mohou kreslit, jiné nahlas číst text. Některým dětem je potřeba převyprávět přečtený 
text, který následně vhodnou formou dramatizují a předvedou.  
Ohled na individuální styly učení je tedy předpokladem zvýšené aktivity všech žáků na základě jejich schopností 
a dovedností.  
 
Kromě individuálních stylů učení popisujeme v této kapitole i řadu pedagogických přístupů a zásad, které jsou 
obecně považovány za důležité pro rozvoj osobních, sociálních a emočních kompetencí dětí. Ve všech 
případech se jedná o ověřené a známé přístupy, běžně používané ve vzdělávacích systémech různých 
evropských zemí. Přestože mají informace o přístupech a zásadách obsažené v PRŮVODCI UČITELE obecnou 
povahu, kladli jsme důraz na jejich propojení se vzdělávacími aktivitami ze SOUBORU AKTIVIT. Odkazy na další 
zdroje informací najdete na konci tohoto průvodce v KAPITOLE 56.  

 

 

  

                                                             
6 IObrázky byly převzaty z Kagan, Spencer & Stenlev, Jette: “Cooperative Learning. Undervisning med 
samarbejdsstrukturer”, 2006 
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3.3 STRUČNÝ ÚVOD DO KOOPERATIVNÍHO UČENÍ 
 

VÝZNAM PRO AKTIVITY STRONGER CHILDREN 
 
Kooperativní učení je pedagogicko-didaktický přístup, který může mnoha způsoby propojit vzdělávací pro-
středí, které se snažíme posílit AKTIVITAMI STRONGER CHILDREN.  
 
Pokud přihlédneme k mladším dětem ve vzdělávacích situacích a zaměříme se na kooperativní učení, mů-
žeme rozvíjet sociální, vztahové a komunikační dovednosti dětí skrze spolupráci a učení se uvnitř společen-
ství.  
S tímto přístupem jsou cíle kooperativního učení podobné cílům všech aktivit STRONGER CHILDREN SOUBO-
RU AKTIVIT a to posílení sociálních kompetencí a učení ve společenství, které nenechává prostor pro šikanu 
a sociální vyloučení mezi dětmi.  
 
VZTAHY POSILUJÍCÍ DĚTI VÝUKOVÝMI BALÍČKY A AKTIVITAMI 
 
Přístup kooperativního učení je propjený s několika STRONGER CHILDREN výukovými balíčky a aktivitami. 
Příklady mohou být: 
 
Výukový balíček 1: Emoční inteligence  
• Aktivita 8: Společní kreslení  
• Aktivita 63: Místo k rozhovoru  
 
Výukový balíček 5: Inkluze  
• Aktivita 24: Síť 
• Aktivita 54: Složme společně skládačku 
 
Výukový balíček 6: Rozvoj společenství 
• Aktivita 4: Ztracený klaun 
• Aktivita 21: Vytvořme neporušitelný řetěz 
 
 
 

STRUKTURY KOOPERATIVNÍHO UČENÍ 
Kooperativní učení je pedagogicko-didaktický přístup k výuce, vyvinutý americkým výzkumníkem a profesorem 
Spencerem Kaganem7. Je založeno na myšlence, že žáci se nejúčinněji učí v rámci kooperativních skupin, 
které je inspirují a motivují k učení. Kooperativní učení je založeno na sociálně konstruktivistickém pojetí, 
v němž hraje důležitou roli Vygotského teorie o učení jako sociálním procesu a interakci. V rámci 
kooperativního učení to znamená, že žáci spolupracují za účelem dosažení společných cílů a snaží se dopracovat 
k výsledkům, které jsou prospěšné jak pro ně, tak pro všechny členy skupiny. 

Koncepce struktur v rámci kooperativního učení využívá různé formy interakce, které upravuje do podoby 
kooperativního uspořádání. Struktury kooperativního učení lze tedy definovat jako organizační a metodický 
rámec, který podporuje rozvoj schopnosti žáků řešit problémy, a tím individuální a kolektivní učení. 
Kooperativní uspořádání snižuje námahu potřebnou k dosažení úspěchu, zvyšuje kvalitu vztahů mezi účastníky 
kooperace, zvyšuje schopnost psychické adaptace a rozvíjí sociální dovednosti. Všichni žáci, bez ohledu na jejich 
znalosti a schopnosti, tak mohou přispět k dosažení společného cíle. Spencer Kagan definoval velký počet 
                                                             
7 Kagan, S. & Kagan, M.: “Cooperative Structures for Teambuilding”. Kagan Publishing 1997 
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struktur, které různým způsobem podporují sociální, kognitivní a komunikativní dovednosti a spolupráci. Jednou 
z nosných myšlenek kooperativního učení je, že tyto kooperativní a interaktivní struktury mají pozitivní vliv 
na motivaci žáků k učení. Skupina a interakce jsou klíčovými prvky vyučovacího přístupu, který klade důraz jak 
na znalosti konkrétního předmětu, tak na rozvoj osobnosti žáka.  
 
 

PEDAGOGICKO-DIDAKTICKÉ ZÁSADY KOOPERATIVNÍHO UČENÍ 
Struktura kooperativního učení je celá založená na následujících pedagogických a didaktických principech:  
 
Princip SOUBĚŽNÉ INTERAKCE se zaměřuje na týmovou spolupráci. Týmová spolupráce zajistí, že všechny děti 
mají příležitost přispět k společnému dílu.  
 
Princip POZITIVNÍ VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI vyjadřuje kladnou a nenahraditelnou roli, kterou každé z dětí ve skupi-
ně hraje. Výsledky celé skupiny poté závisí na individuálních přínosech a dovednostech jednotlivců. To minima-
lizuje negativní soupeřivost a usnadňuje vzájemnou radost z dovedností ostatních namísto žárlivosti a závisti.  
 
Princip INDIVIDUÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI je v tomto kontextu odpovědnost každého z dětí reflektovat a pojmeno-
vat, co se naučilo, jak chápalo téma a jakou další podporu bude potřebovat od ostatních. Tím může být indivi-
duální odpovědnost přeměněna do odpovědnosti za vlastní proces učení.  
 
Princip ROVNOCENÉ ÚČASTI zajistí, že se děti střídají a tím přispívají ke spoluprácí a společnému učení se. Rov-
nocenná účast je také způsob, který zajistí, že všechny děti jsou viditelné a navíc se naučí, že je legitimní před-
stoupit před ostatní a mít něco, co může říct ostatním.  
 
 

OBLASTI ROZVOJE 
Struktury kooperativního učení podporují různé styly učení. Tyto oblasti rozvoje zahrnují:  
 
SOCIÁLNÍ UČENÍ: struktury na podporu rozvoje týmu a skupiny  
KOGNITIVNÍ UČENÍ: struktury na podporu rozvoje znalostí, kognitivních schopností a myšlení  
KOMUNIKATIVNÍ UČENÍ: struktury na podporu rozvoje komunikačních dovedností a sdílení znalostí  
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3.4 STRUČNÝ ÚVOD DO SKUPINOVÉ DYNAMIKY  
A SKUPINOVÝCH NOREM 
 

VÝZNAM PRO AKTIVITY STRONGER CHILDREN 
 
Koncept skupinové dynamiky jako pedagogicko-didaktický přístup může být viděn jako integrovaná a dokonce 
přirozená část AKTIVIT STRONGER CHILDREN. Koncept skupinových norem je metoda k podpoře a posílení 
pocitu sounáležitosti a vzájemné odpovědnosti v dětské skupině 
 
Ve vztahu k procesu učení se mezi malými dětmi je porozumění skupinové dynamice a formování sociálních 
struktur uvnitř skupiny důležitým bodem pro každého učitele. Náhled do vývojových fází může být velmi ná-
pomocný, pokud se zaměřujeme na inkluzi, boj proti šikaně, vzájemný respekt a rovnost v dětské skupině. 
Nicméně proces inkluze a rozvoj společenství může selhat na každé z jednotlivých fází, pokud si učitel nehlídá 
dynamiku a neformální struktury uvnitř dětské skupiny. Porozumění struktuře a dynamice skupiny je velmi 
důležité již u dětí předškolního věku. Totiž již ve školce se děti poprvé v životě setkávají s oběma typy skupin: 
formálními i neformálními. V tomto místě začíná z formálního úhlu pohledu proces socializace, která je blízká 
výzvám správných reakcí na vztahy a problematické situace.  
S tímto přístupem hlavní body skupinové dynamiky vytvářejí sociální pravidla a pravidla učení se ve skupině, 
a  jsou přímo propojeny s cíli SOUBORU AKTIVIT STRONGER CHILDREN tak, že posilují sociální kompetence 
a vzájemnou starostlivost a důvěru mezi dětmi ve vzdělávacím prostředí.  
 
VZTAHY POSILUJÍCÍ DĚTI VÝUKOVÝMI BALÍČKY A AKTIVITAMI 
 
Přístup skupinové dynamiky a skupinových norem je propojený s několika STRONGER CHILDREN výukovými 
balíčky a aktivitami. Příklady mohou být: 
 
Výukový balíček 1: Emoční inteligence 
• Aktivita 7: Hra na sdílení 
• Aktivita 48: Práva králíka 
 
Výukový balíček 2: Řešení konfliktů 
• Aktivita 41: Vyjednávání o dohodě 
• Aktivita 55: Uzel 
 
Výukový balíček 7: Práva a potřeby 
• AKtivita 32: Zóny mého těla 
 
 
 

CO JE SKUPINA? 
Ze sociálního a psychologicko-pedagogického hlediska tvoří skupinu minimálně tři lidé. Sociální skupiny dělíme 
na formální a neformální. Formální skupinu tvoří lidé, kteří jsou jejími členy nikoliv na základě uspokojování 
potřeb společenských styků, ale z formálních důvodů. Taková skupina se obvykle řídí přísnými pravidly, 
jednotlivci mají různé pravomoci, různý stupeň odpovědnosti a specifické úkoly zaměřené na dosažení 
společného cíle. Mezi formální skupiny patří např. kolektiv zaměstnanců, montážní tým a zejména třída žáků. 
Neformální skupina není částí formální organizační struktury a zpravidla nemá formální cíl. Jednotlivce můžou 
ve skupině spojovat stejné cíle, zájmy a záliby. Neformální skupiny jsou pružnější a vhodnější pro utváření 
a rozvoj mezilidských vztahů. Pokud v organizaci neexistuje soulad mezi formálními a neformálními skupinami, 
vede to k vážným problémům.  
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Školní třída představuje kombinaci formální a neformální skupiny. Ve skupině záměrně vytvořené „shora“ 
vznikají malé skupinky přátel. Role učitele v této sociální struktuře je velmi důležitá pro ovlivňování její 
dynamiky a je dána jeho stylem vedení třídy.  
 
 

SKUPINOVÁ STRUKTURA 
Každá sociální skupina má svoji strukturu (statický přístup) a dynamiku (dynamický přístup). Na strukturu 
skupny lze nahlížet z různých perspektiv:  
 

1. STRUKTURA HIERARCHIE. Je dána přítomností různých rolí ve skupině. Ve formální skupině (třídě) je 
vůdcem učitel. Žáci musí dodržovat pravidla stanovená učitelem. Účast žáků na procesu vytváření 
systému pravidel je však velmi důležitá. Z učitele se v tomto případě stává spíš „strážce“, než „tvůr-
ce“ pravidel. V neformálních skupinách existují vůdci a podřízení. Vůdců může být ve skupině i více, 
záleží na schopnostech a zdatnostech jednotlivců.  

 
2. STRUKTURA KOMUNIKACE. Souvisí se sociálními interakcemi v rámci skupiny. Ve formálních skupi-

nách je nastavena a priori na základě pravidel a zvyklostí; v neformálních skupinách dominují speci-
fické formy komunikace, které mohou být důležitým znakem příslušnosti ke skupině.  

 
3. SOCIOMETRICKÁ STRUKTURA. Struktura vztahů mezi členy skupiny.  
 

Je důležité, aby učitel měl na paměti, že vliv autority (učitele) ve formální skupině (třídě) je daný, zatímco vztah 
učitele s různými neformálními skupinami je složitější. Učitel by měl mít přehled o neformálních skupinách 
uvnitř třídy, je však nemožné je řízeně vytvářet. Neformální skupiny však lze ovlivňovat.  
 
 

DYNAMIKA 
Rozvoj třídy jako sociální skupiny má tři hlavní fáze: 
 

1. POZNÁVACÍ FÁZE – Žáci se vzájemně poznávají, ocitají se v novém prostředí a neformální skupiny dosud 
neexistují.  
Role učitele: shromažďovat informace o žácích, jejich jména, zájmy, vlastnosti, záliby, vytvářet vhodné 
prostředí pro lepší vzájemné poznávání a vytvářet pozitivní atmosféru ve třídě. Vhodné jsou jakékoliv 
aktivity na seznamování. Vhodná je práce v menších, smíšených skupinách. Tuto fázi je vhodné uzavřít 
vytvořením pravidel spolupráce.  
 

2. INTEGRAČNÍ FÁZE – Žáci si vytvářejí skupinové pouto. Mají pocit většího bezpečí a sebevědomí. Mají 
menší strach z nepřijetí do kolektivu.  
Role učitele: dohlížet na dodržování norem a pravidel stanovených na konci předchozí fáze. Vhodné 
jsou aktivity na rozvoj komunikačních dovedností.  
 

3. SEBEUVĚDOMOVACÍ FÁZE - Nejdelší a nejdynamičtější fáze, která nabývá mnoha různých podob. U dětí 
je již vytvořen pocit příslušnosti ke společenství. Projevují mnoho různých pocitů: nadšení, ochotu spo-
lupracovat, ale také pasivitu, hněv a agresi. Skupina neustále pracuje na způsobu řešení vnitřních kon-
fliktů.  
Role učitele: sledovat proces komunikace, zmírňovat konflikty a zvyšovat sebevědomí dětí. V této fázi 
by měl učitel pracovat na rozvoji schopností dětí vyjadřovat pocity a emoce, komunikovat a kooperovat 
mezi sebou.  
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Jednotlivé fáze rozvoje na sebe navazují. Včasné rozpoznání začátku další fáze je klíčovým faktorem 
pro správnou interpretaci chování 
dětí a volbu vhodných forem 
práce.  
 
Měli bychom mít na paměti, že 
můžeme organizovat aktivity 
na obou stupních souběžně, ve 
školkách i školách, třemi různými 
způsoby:  
 
1. SOUBĚŽNÝ- děti si hrají nebo 

se učí společně, ale nezávisle 
na sobě (v ten samý oka-
mžik).  
 

2. SPOLEČNÝ – kde si děti hrají 
společně a společně dělají 
věci spontánně.  
 

3. SPOLUPRACUJÍCÍ – děti násle-
dují pravidla spolupráce.  

 
 
Výběr vhodného typu aktivity je velmi důležitý a závisí na spoustě faktorů, jako jsou např. typy osobnosti dětí 
ve skupině, ale většinou závisí na aktuální fázi skupinové dynamiky.  
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3.5 STRUČNÝ ÚVOD DO MNOHOČETNÝCH INTELIGENCÍ 
A STYLŮ UČENÍ 
 

VÝZNAM PRO AKTIVITY STRONGER CHILDREN 
 
Teoreticko-metodologický přístup stylů učení a rozlišování jednotlivých inteligencí jsou přímo i nepřímo zo-
hledněny v AKTIVITÝCH STRONGER CHILDREN. Tyto přístupy mají společné, že zdůrazňují a podporují rozdílné 
způsoby učení jednotlivých dětí, to jak řeší problémy a jejich rozdílné nadání, talenty a inteligenci. Takto oba 
přístupy zdůrazňují, že každé dítě má svůj vlastní unikátní styl učení a profil inteligencí. Vychovatelé a učitelé 
by proto měli zajistit praktický a pedagogický rámec pro děti k rozvinutí a využití jejich specifických stylů.  
 
Vzhledem k těmto přístupům STRONGER CHILDREN AKTIVITY míří rozličnými způsoby, aby přispěli k rozvoji 
inteligence dětí. Jedná se o jejich schopnosti, jako jsou schopnost porozumění sobě sama a schopnost samo-
regulace (intrapersonální) stejně jako schopnost rozumět záměrům, motivacím a tužbám ostatních (interper-
sonální). Přístup a porozumění mnohočetné inteligenci a jejímu potenciálu hraje také velmi důležitou roli, 
když se učitel snaží podpořit respektuplnou spolupráci mezi dětmi. Zesílená schopnost uznání u dětí jim 
umožní si uvědomit, jak přispět a jak být respektován ostatními pro svůj specifický talent a inteligenci.  
 
Kromě různých stylů učení mají děti i rozdílné potřeby v případě vlivů fyzikálního prostředí. Styly učení jsou 
důležité pro inkluzi a rozvoj společenství uvnitř fyzikálního prostředí. Jádrem inkluze a rozvoje společenství je 
vzájemný respekt a obezřetnost mezi dětmi, které umožní každému z nich přispět svými specifickými doved-
nostmi, kompetencemi a zdroji ke společnému dílu. Tohle je společné všem materiálům. K vybudování re-
spektu a porozumění mezi dětmi je klíčové systematické rozlišování jednotlivých stylů učení.  
 
VZTAHY POSILUJÍCÍ DĚTI VÝUKOVÝMI BALÍČKY A AKTIVITAMI 
 
Přístup Mnohočetné inteligence a stylů učení je propjený s několika STRONGER CHILDREN výukovými balíčky 
a aktivitami. Příklady mohou být: 
 
Výukový balíček 1: Emoční inteligence 
• Aktivita 9: Srdce naší třídy 
 
Výukový balíček 3: Rozvoj sebedůvery 
• Aktivita 17: Kreslení posilující sebedůvěru 
 
Výukový balíček 4: Odlišnost a mezikulturní porozumění 
• Aktivita 41: Vyjednávání o dohodě 
• Aktivita 55: Uzel 
 
Výukový balíček 6: Rozvoj společenství 
• Aktivita 23: Náš společný přítel 
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HLAVNÍ SKUPINY INTELIGENCÍ 
V průběhu let vznikla řada různých teorií, které se snažily o vysvětlení pojmu inteligence. Většina z nich dává 
inteligenci do souvislosti s lidskou myslí a jejím potenciálem. Během několika posledních desetiletí vyústil vý-
zkum inteligence ve dva důležité poznatky. Za prvé, inteligenci lze rozvíjet. Za druhé, existují různé druhy inteli-
gence. Inteligenci lze podle sociální teorie chápat jako kognitivní potenciály s biologickou podstatou, které se 
v závislosti na kulturním a ekologickém prostoru jedince mohou nebo nemusí uplatnit. Znamená to, že inteli-
gence není jednorozměrná, statická, neměnná a vrozená. Naopak, inteligence je mnohočetná a za předpokladu, 
že je vhodným způsobem stimulována, ji lze také rozvíjet. Jednou z nejznámějších teorií inteligence je Gardne-
rova8  teorie mnohočetné inteligence, podle které existuje několik druhů inteligence.: 
 
Skupina 
inteligence 

Druh inteligence Charakteristika 

Ko
nv

en
čn

í i
nt

el
ig

en
ce

 

Lingvistická  
inteligence 

Představuje řečové schopnosti zahrnující mechanismy spojené 
s fonologií (zvuky řeči), syntaxí a morfologií (gramatika), sémantikou 
(význam) a pragmatikou (důsledky a použití jazyka v různých situa-
cích). Užívá se při čtení knih, psaní vědeckých prací, básní, novel, 
chápání obsahu mluvených pojmů.  

Logicko-
matematická  
inteligence 

Jedná se o schopnost aplikovat a vnímat vztahy v nepřítomnosti 
objektů nebo činností, schopnost abstraktního myšlení. Používá se 
např. při řešení matematických úloh a provádění důkazů, dosaho-
vání finanční rovnováhy domácnosti a při logickém usuzování.  

Vy
ja

dř
ov

ac
í s

e 
iin

te
lig

en
ce

 

Hudební  
inteligence 

Schopnost tvořit, zprostředkovávat a chápat významy složené 
ze zvuků. Řadí se sem i mechanismy spojené s výškou, rytmem, 
zabarvením zvuku. Tento typ inteligence se používí při zpívání, 
komponování skladeb, hře na hudební nástroje, při vyhodnocení 
struktury hudebního díla apod.  

Tělesně-kinetická 
inteligence 

Reprezentuje schopnost využívat všech částí těla při řešení problé-
mů, ovládání hrubé a jemné motoriky, manipulace s předměty. 
Používá se např. při tanci, basketbalu, běhu a jiných sportech.  

Prostorová  
inteligence 

Schopnost vímat zrakové a prostorové informace, modifikovat je 
a přetvářet zrakové obrazy bez vztahu k původnímu podnětu. Řadí 
se sem i schopnost vytváření trojrozměrných obrazů a manipulace 
s nimi. Tento typ inteligence se užívá např. při přesunech z místa 
na místo, čtení mapy, řešení otázek prostorového uspořádání ob-
jektů.  

Pe
rs

on
ál

ní
  

in
te

lig
en

ce
 

Intrapersonální 
inteligence  

Schopnost uvědomovat si vlastní pocity, záměry i motivy. Používá se 
tedy tehdy, chceme-li porozumět sami sobě. Je základem pochope-
ní, kdo jsme, co nás motivuje, jak se vyvíjíme ve vztahu k existujícím 
mezím svých schopností a zájmů.  

Interpersonální 
inteligence  

Znamená schopnost rozpoznávat a diferencovat pocity, záměry 
a přesvědčení druhých lidí. Užívá se ve vztahu k druhým lidem, 
např. sem patří snaha pochopit jejich emoce, chování, motivaci.  

No
vá

  
in

te
lig

en
ce

 Přírodovědná  
inteligence 

Porozumění fungování přírody a přírodním zákonům. Používá se 
při snaze pochopit, jak je uspořádána příroda. 

Existenciální  
inteligence 

Jde o schopnost zabývat se filozofickými a světonázorovými otáz-
kami lidské existence, jako jsou smysl lidského života a smrti, vý-
znam svobody apod.  

  

                                                             
8 Cf: Gardner, Howard: “Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences”. 1993  
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Každý typ inteligence je propojen s pěti smysly. Obecně platí, že každý typ může být aktivován zrakem, sluchem, 
chutí, hmatem a čichem. Dále může být aktovován řečí a komunikací s druhými lidmi, intuicí, metakognicí nebo 
introspekcí.  
Skutečnost, že dítě projevuje vysoký stupeň zájmu a tudíž inteligence v určité oblasti neznamená, že v dalších 
oblastech je průměrné. Schopnosti všech lidí jsou dány různými kombinacemi jednotlivých typů inteligence. 
Ve většině případů dominuje jeden nebo dva druhy inteligence. Všichni však disponujeme schopností rozvíjet 
všechny druhy inteligence, a to za předpokladu, že jsou včas aktivovány a pravidelně stimulovány. Ve školním 
prostředí toho lze dosáhnout vytvářením vhodných vzdělávacích příležitostí pro všechny děti s ohledem na typ 
a úroveň jejich různých druhů inteligence.  
 

 
  

Mnohočetné 
inteligence 

Existenciální inteligence 
Vyjadřuje náklonost 

představám a kladením 
otázek o životě, smrti a 

konečných skutečnostech.  

Interpersonální i 
nteligence 

Schopnost rozumět 
ostatním lidem.  

Intrapersonální inteligence 
Schopnost rozumět sobě, 

vědět kdo jsem, co můžu atd. 

Přirodovědná inteligence 
Schopnost rozlišovat mezi 

živými bytostmi stejně 
jako citlivost k ostatním 

prvům přírorodního světa.  

Tělesně-kinetická inteligence 
Kapacita k používání všech 

částí těla k řešení problémů, 
vyrábění něčeho. 

Hudební inteligence  
Kapacita přemýšlet 

o hudbě, být schopný slyšet 
tóny a možná s nimi i 

pracovat. 

Prostorová inteligence 
Schopnost představit si 
prostorový svět uvnitř 

v hlavě.  

Logicko-matematická  
inteligence 

Schopnost porozumět 
hlavním principům svého 

druhu kauzálního systému.  

Lingvistická inteligence 
Kapacity k užívání jazyka a 
vyjadřování toho, co máte 

na mysli a porozumění 
ostatním lidem.  
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OPTIMÁLNÍ UČENÍ SKRZE RŮZNÉ STYLY UČENÍ 
Teorie stylů učení byla původně rozpracována v sedmdesátých letech americkými vědci Ritou a Kennethem 
Dunnovými9. Obecně řečeno, jejich koncepce vyjádřuje, že u různých lidí dochází k procesu učení odlišným způ-
sobem a že tento proces je optimální za předpokladu, že vzdělávací prostředí odpovídá individuálním stylům 
učení. Vzdělávací prostředí může zásadním způsobem ovlivňovat výkon žáků. Proto může být rozvoj pevných 
společenství, začlenění a mezikulturní citlivost přímo nebo nepřímo ovlivněn individuálními styly učení dětí. Je 
tedy důležité, aby učitelé znali odlišné styly učení žáků ve svých třídách.  
 
 

MODEL STYLŮ UČENÍ 
Dunnová vymezuje styl učení jako biologicky a vývojově podmíněnou charakteristiku, která ovlivňuje učení žáka:  
 

 
 
Faktory, které ovlivňují učení, dělí Dunnová do pěti skupin:  
 
 VLIVY FYZIKÁLNÍHO PROSTŘEDÍ, mezi které patří hluk, světlo, teplota při učení, nábytek ve třídě (lavice, židle 

apod.).  
 INTENCIONÁLNÍ ASPEKTY jako motivace, odpovědnost a vytrvalost dětí.  
 SOCIÁLNÍ POTŘEBY, mezi které patří potřeba učení o samotě nebo ve skupině.  
 PSYCHOFYZIOLOGICKÉ POTŘEBY, mezi které patří preference smyslové modality (vizuální, auditivní, kineste-

tické, taktilní podněty). Patří sem i potřeba pohybu při učení a potřeba přijímat či nepřijímat jídlo během 
učení.  

 STYL ZPRACOVÁNÍ vyjadřující individuální přístup k učení prostřednictvím jednotlivých kroků nebo holisticky.  
 
Tyto faktory jsou důležité zejména z hlediska individuálních stylů učení. Mají však také vliv na způsob, jakým se 
dětí učí KOOPERATIVNĚ a na dosažení vzdělávacích cílů.  
  

                                                             
9 Cf Dunn, R. & Dunn, K.: “Teaching elementary children through their individual learning styles”. 1992. Podívejte se také 
na: Kolb, David, A.: “Experiential learning”, 1984. 

Model Stylu učení Stimuly 

Vlivy fyzikálního 
prostředí 

Intencionální 
aspekty 

Sociální potřeby 

Psychofyziologické 
potřeby 

Styl zpracování 

Zvuk Světlo Teplota Vzhled 

Motivace Odpovědnost Vydržení 
u úkolu Struktura 

Sám 
Pár Vrstevníci 

Tým 
Dospělý 

Různé 

Vnímání 
Příjem Pohyb Část dne 

Analytické 
Holistické 

Reflektivní 

Impulzivní 
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3.6 STRUČNÝ ÚVOD DO KREATIVNÍHO PŘÍSTUPU 
 

VÝZNAM PRO AKTIVITY STRONGER CHILDREN 
 
Kreativita je považována za základní přístup a také za základní kompetenci a potenciál pro mnoho děti, kterým 
mohou být cizí tradiční akademické metody učení. Tímto je kreativní přístup velmi úzce propojený 
s myšlenkami a přístupy uvnitř teorie stylů učení a mnohočetných inteligencí. 
 
Filozof, sociolog a vědec v oboru vzdělávání John Dewey10 věříl, že by škola neměla být vnímána jako příprava 
na život, ale jako SOUČÁST ŽIVOTA. Takže ti učitelé, kteří zařadní umění do denního vyučování a skrze výzkům 
a profesionální moudrost pomáhají dětem a žákům být zahrnuti v důležité a smysluplné práci. Pomáhají tak 
nejen svému štěstí, ale i štěstí ostatních.  
 
Vzdělávací prostředí, ve kterém děti zažívají růst skrze společnou práci s vrstevníky, přináší naplnění odvozené 
ze sjednocené síly umění, svobody se učit a vyjádření sebe sama způsoby, které nejlépe korespondují s jejich 
vlastním druhem inteligence, a ve kterém pociťují přijetí a empatii pro ostatní a od ostatních. Toto vzdělávací 
prostředí může přeměnit šikanovací impulzy v potřebu soudržnosti a radosti z jejího dosahování.  
 
Tento přístup je mnoha způsoby přímou reflexí základních hodnot a myšlenek v projektu STRONGER CHIL-
DREN. Takto aktivity STRONGER CHILDREN zahrnují hry založené na umění, hlavně zahrnující vytváření hudby, 
její poslech a kreslení.  
 
VZTAHY POSILUJÍCÍ DĚTI VÝUKOVÝMI BALÍČKY A AKTIVITAMI 
 
Kreativní přístup jepropojený se STRONGER CHILDREN výukovými balíčky a aktivitami. Příklady mohou být: 
 
Výukový balíček 1: Emoční inteligence 
• Aktivita 28: Píseň a příběh 
 
Výukový balíček 3: Rozvoj sebedůvěry 
• Aktivita 29: Emoční obraz 
 
Learning package 4: Odlišnost a mezikulturní porozumění 
• Aktivita 26: Narozeninové písně 
 

  

                                                             
10 For instance: Dewey, John: “The School and Society: three lectures by John Dewey”. University of Chicago Press, 1907. 
Elkjær, B. m.fl.: “Dewey i dag. En håndsrækning til læreruddannelsen. Forlaget Unge Pædagoger, 2007. 
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SPOLEČNOST POTŘEBUJE DOVEDNOSTI PRO KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Mnoho škol, hlavně ty v nízkopříjmových oblastech, setrvávají na základních dovednostech, testování a rigidní 
disciplíně. Celé je to o tom, co děti nesmí: nesmí mluvit, nesmí se hýbat, nesmí se dotýkat, nesmí se smát, ne-
smí malovat mímo vymezené čáry a nesmí pracovat společně. Školy by se ale měly stát místy, kde se věci SMÍ. 
21. století vyžaduje kreativní řešení problémů a týmovou spolupráci. Kreativní metody, které jsou úzce navázá-
ny na umění, zajišťují přesně ty druhy myšlení a pracovních dovedností potřebných pro nové tisíciletí:  
 

• Vyšší řád myšlení jako jsou analýzy, syntézy, hodnocení zahrnující kritický úsudek  
• Představivost a kreativita zaměřená umyslně na obsah a kvalitu konečných výsledků  
• Rozumné riskování a experimentování  
• Týmová práce, která spoléhá na řešení problémů skrze spolupráci  
• Technologické kompetence  
• Pružné myšlení a oceňování odlišnosti  
• Autodisciplína, odolnost a přebírání iniciativy  

 
Vzdělání v kombinaci s uměním již prokázalo svůj pozitivní efekt na školní docházku, míru recidivity, komuni-
kační dovesnosti, sebeúctu a osvojování si pracovních dovedností, obzvláště u rizikové části populace. Na umění 
založené vzdělávání souvisí s růstem akademických výsledků a snížením míry kriminality mladistvých.  
 
 

UMĚNÍ A KREATIVITA POSILUJÍ UČENÍ 
Studie potvrzují, že děti zahrnuté do uměleckých aktivit jsou lépe připravené k nástupu do školy11. Zkušenosti 
s uměním mohou vytvořit „kouzlo”12, které hluboce ovlivní mladé děti a povzbudí je v učení. Děti, které slyšely 
a zpívaly ve školce, tak získaly základ pro budoucí čtení a psaní. Ve škole se dále učí tančit, zpívat, smát se 
a milovat jazyk. Jakmile poznají významy skrze křídu, barvy, uhel a koláž, naučí se přijímat riziko, experimento-
vat a řešit problémy. Vidí, jak můžou vytvořit jedinečnou značku s materiály, které podléhají jejich vůli a těší se 
manipulací s barvami, čárami, tvary a texturou. Toto jejich těšení jim může vydržet po celý jejich život. 
Výzkum spojuje učení založené na umění s více pozitivním školním prostředím13. Nálada a kulturní změny 
ve třídě změní třídu v místo pro objevování. Spolupráce je zdůrazněná mezi dětmi a učiteli. Jakmile se učitelé 
zaměří na objevování skrytých silných stránek, zaměři se poté také dynamiku změny vztahu mezi učiteli a dětmi. 
Vychovatelé, kteří se účastnili nejrůznějších projektů na téma využívání umění ve vzdělávání, si povšimli, jak děti 
lépe odolávají konfrontovaci s překážkami, pokud jsou vzdělávany v uměleckém prostředí. Děti si tak rozvíjejí 
odolnost, která jim dobře poslouží v budoucím životě. Vychovatelé si uvědomili, že nemohou učit aktivní demo-
kracii v autoritářské třídě, natož pak rozvíjet hluboké myšlení ve třídě, která je namočená v rutině a cynismu. 14 

  

                                                             
11 Welch, N.: ”Schools, communities and the arts: a research compendium”. Washington DC: National Endowment for the 
Arts, 1995. 
12 Lewis, R.: “I made it by myself”. New Horizons for Learning, 2002. 
13 Deasy, R.: “Critical links: Learning in the arts and student academic and social development”. Wwashington DC: Arts 
Education Partnership, 2002. 
14 Grumet, M.: “No one learns alone.” In Rabkin, N. & Redmond, R.: Putting the arts in the picture: reframing education in 
the 21st century. Chicago, Center for Arts Policy at Columbia College, 2004. 
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ZPŮSOBY MYŠLENÍ 
Dáváme15 vysvětlení, že děti mají kognitivní potřeby (např. vědět o sobě a monitorovat se), emocionální potře-
by (např. pocit pýchy nad svými snahami), sociální potřeby (potřebu někam patřit) a fyzické potřeby (např. po-
třebu pohybu). Metody napojené na umění jsou hlavně o integraci těchto rozličných duševních a tělesných 
systémů potřeb. Učitelé se snaží přenést zkušenosti, které provokují myšlenky na estetiku a fyzické zapojení se. 
Učitelé zajistí sílu emocí k posílení učení potvrzením toho, že každá myšlenka, rozhodnutí a odpověd jsou do-
provázeny a často detemrinovány emoceni. 
Na umění založené učení aktivuje všechny lidské smylsy. Umění v důsledku změní, to jak myslíme a to jak se 
cítíme, protože využívá alternativní kanály pro vnímání a vyjádření se zahrnutím pohybů a dotyků. Na obrazech 
založené myšlení, spíše než to na slovech, umožňuje abstraktní myšlení beze slov. Vizuální, zvukové, emoční 
a fyzické obrazy projdou našimi hlavami a těly a jsou projektovány s využitím tance, dramatu, hudby a umění. 
Strategie učení jako jsou na umění založené zahřívačky, otevřené otázky a popisná zpětná vazba zvou ke kogni-
tivnímu, citovému a fyzickému zapojení se. 
Integrace umění do vzdělávacího procesu vytváří vysoce stimulující prostředí zahrnující umělecké materiály, 
nástroje a strategie ke zvýšení možností pro smyslové vjemy. Ve třídě, kde je umění využíváno, je běžné pro děti 
pracovat ve skupině a být mimo jejich židle. Divadlo a tanec umožňuje dětem se pohybovat a učit kinaesteticky. 
Dětská pasivita je nahrazena řešením problémů.  
 
 

INTELEKTUÁLNÍ PŘINOSY UMĚNÍ 
Tvořit a rozumět skrze umění vyžaduje vysoký stupeň myšlení:  
 
KOMUNIKACE: 
Umění jsou neparalelní symbolické jazyky, které existují díky tomu, že všechny myšlenky nemohou být zachyce-
ny slovy. Skrze umění jsou děti pozvány k vyjádření porozumění s užitím rozdílných inteligencí. Je jim nabídnuta 
alternativní možnost k tradičním zprávám a syntézám obsahu (např. psaní příběhů, básní, písní, vytváření her, 
schémat, kreslení, sochařství nebo vymýšlení si tance).  
 
OBSAHY UMĚNÍ 
Umění není jenom proces. Většina celosvětového umění je čekající pokladnicí na to, až změní srdce a myšlenky. 
 
KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
To je proces využívaný ke konstrukci významů a je jádrem umění. Krativní řešení problémů je využívano k hle-
dání spojení a slučováné rozdílných řešení.  
 
KRITICKÉ MYŠLENÍ: 
V umění je kvalita vysoce hodnocená. Kritika je využívána k analýze detailů a vzorců, vytváření důkazů a apliko-
vání kritérií k vytvoření názoru.  

  

                                                             
15 Given, B.: “Teaching to the brain’s natural learning systems”. Alecandria, VA: Association for Supervision and Curriculum 
Development, 2002.  
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SOCIÁLNÍ PŘÍNOSY UMĚNÍ 
Význam může být pozměněny odlišnými sociálními okolnostmi:  
 
KULTURA: 
Umění unikátně zaznamenává způsoby lidí, kteří žili v průběhu historie. Také zajišťuje bohatý kontext pro růst 
zahrnující pozitivní nálady ve třídě.  
 
SPOLUPRÁCE: 
Umění zahrnuje děti do skupinového řešení problémů. Řešení problémů během divadla a tance je téměř vždy 
prováděno skupinově a žáci mohou obojí, vidět a předvádět vizuální umění ve dvojičkách, trojičkách nebo celé 
skupině. Když se vzájemné poslouchají, mohou poté říct, co viděli v kusu umění anebo slyšeli v úseku hudby. 
Každý má šanci dostat perspektivu někoho druhého a navázat nová spojení s vrstevníky.  
 
SPOLEČENSTVÍ: 
Umění vytváří pocit sounáležitosti založený na respektu pro osobitý přínos každé z osob.  
 
SOUCIT: 
Umění buduje empatii skrze zajišťování zkušeností, které vytváří nové perspektivy.  
 
 

OSOBNÍ A EMOČNÍ PŘÍNOSY UMĚNÍ 
Umění zapojuje emoce a reflektují osobní hodnoty: 
 
ZÁVAZEK/ZÁJEM: 
Umění rozvíjí vnitřní motivaci, protože je v podstatě okouzlující a láká k e svému objevování. Vytrvalost, založe-
ná na zvědavosti a výběru, dává lidem uspokojení a ti se poté cítí odměnění závazkem.  
 
KONCENTRACE:  
Umění zachycuje pozornost a rozvíjí koncentraci, protože jsou emočně zavázáni.  
 
SEBEVĚDOMÍ: 
Umění rozvíjí odvahu přijímat riziko a rozvíjí hrdost na svůj unikátní přínos k řešení problémů.  
 
KOMPETENCE/KONTROLA: 
Umění rozvíjí dovednosti k práci s nástroji a materiály a rozvíjí kontroli nad myslí, hlasem a tělem.  
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3.7 STRUČNÝ ÚVOD DO NARATIVNÍHO PŘÍSTUPU 
 

VÝZNAM PRO AKTIVITY STRONGER CHILDREN 
 
Narativní přístup je obecně spojován s více terapeutickou praxí, ale přenos narativního přístupu do pedago-
gického a vzdělávacího prostředí prokázal svoji relevanci i v dalších kontextech.  
 
Narativní přístup je adaptován do vzdělávacího kontextu tak, když je využíván k vytváření pozitivních příběhů 
o skupině dětí. Takto zlepšuje dětské společenství, vzájemnou obezřetnost, péči a sebedůvěru. Mnoho 
z aktivit STRONGER CHILDREN AKTIVIT skutečně přímo pracuje s vyprávěním příběhů, kde je dětem dána příle-
žitost prezentovat nové, zdrojů plné a dosud neviděné narativy z jejich osobních životů. V některých přípa-
dech mohou působit jako alternativa k negativním a nehodnotným narativům.  
 
Negativní narativy a předpoklady jsou často na stole, když jsou děti vyloučené ze společenství, skupiny anebo 
třídy. Tyto narativy mohou dost dobře pocházet ze sociálních kontextů mimo školu např. ze sociálního pro-
středí rodičů, z tisku a médií, z politických pozic a pozic politiků atd. Vyžaduje to silné a efektivní metody pře-
vrátit negativní narativy na pozitivní postoje a otevřenost k rozeznání vlastních zdrojů dítěte a nezůstat 
u předsudků o sociokulturním zázemí dítěte atd.  
 
V tomto světle narativní přístupy prokázaly být relevantní v případech, kdy děti potřebují budovat pozitivní 
identitu o sobě a inkluzivní postoje k ostatním dětem ve skupině.  
 
VZTAHY POSILUJÍCÍ DĚTI VÝUKOVÝMI BALÍČKY A AKTIVITAMI 
 
Narativní přístup je propjený s několika STRONGER CHILDREN výukovými balíčky a aktivitami. Příklady mohou 
být: 
 
Výukový balíček 4: Odlišnost a mezikulturní porozumění 
• Aktivita 6: Skrytá slova 
• Aktivita 13: Kde jsem? 
• Aktivita 15: Příběhy jmen 
 
Výukový balíček 5: Inkluze 
• Aktivita 26: Narozeninové písně 
• Aktivita 28: Píseň a příběh 
 
Výukový balíček 6: Rozvoj společenství 
• Aktivita 56: Hledání nových jmen 
• Aktivita 58: Setkání s loutkami 
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PŘÍBĚHY MOHOU OVLIVŇOVAT NAŠI POZICI VE SKUPINĚ 
Narativní psychologii vyvinuli v osmdesátých letech australský terapeut Michael White a novozélandský tera-
peut David Epston16. Při tvorbě se inspirovali mimo jiné Michelem Foucaultem. V současnosti se narativita vyu-
žívá kromě terapeutického kontextu i v širokém spektru rozvojových, poradenských a vzdělávacích služeb.  
 
Základní myšlenkou tohoto přístupu je tvrzení, že lidská identita je utvářena v rámci vztahů. Formování vztahů 
je tedy zásadní pro narativní přístup a stává se tím důležitým předpokladem pro vývoj a proměnu člověka. 
K pozitivnímu výsledku však vedou pouze vztahy založené na rovnosti a vzájemném respektování integrity 
jedince. 
 
Další základním kámenem narativního přístupu je, že děti, stejně jako dospělí, si utváří smysl života skrze pří-
běhy (narativy) tím, že říkáme ostatním události z našeho života. Narativy, které říkáme o sobě, utvářejí naše 
vztahy s ostatními. Tvarují naše vnímání vlastní identity, náš obraz sebe sama, naše vnímání světa kolem nás 
atd. Tyto narativy také mají velký vliv na to, jak vnímáme příležitosti a limity v našich životech. Ovlivňují náš 
pocit, jestli mám (anebo nemám) prostor pro akci a kontrolu nad svým každodenním životem.  
Tak zvané dominantní narativy jsou příběhy, které nejenže říkáme my o sobě, ale říkají je také o nás ostatní. 
Uvedeme příklad, pro některé osoby může mýt narativ nemoci tak dominantní, že tento narativ brání dotyčné-
mu se vyléčit a zastiňuje všechny ostatní možné narativy v jeho životě, například jeho dosavadní sportovní 
úspěchy atd.  
 
 

I MALÉ DĚTI VYPRÁVĚJÍ PŘÍBĚHY ZE SVÉHO ŽIVOTA 
Příběhy mohou hrát významnou úlohu v procesu vytváření pozice ve skupině. Týká se to i mateřských 
a základních škol, kde jsou žáci cizinci se slabou znalostí jazyka spojováni s dominantními příběhy, které tvrdí, že 
jsou akademicky a intelektuálně nedstatečně vybavení. Přestože spolu jazykové a intelektuální schopnosti 
nesouvisejí, vznikají příběhy (očekávání) o slabém prospěchu žáků-cizinců, o jejich neschopnosti dosáhnout 
vyšší kvalifikace nebo podílet se na skupinové práci. Tito žáci tak mají vytvořenou určitou „nálepku“ nebo 
příběh, který lze změnit velmi obtížně.  
 
 

EXTERNALIZACE NEGATIVNÍCH PŘÍBĚHŮ 
Jednou z důležitých metod narativní terapie je DEKONSTRUKCE negativních příběhů. Přestože výchovně-
vzdělávací proces v mateřských a základních školách nelze srovnávat s terapií, je možné i v jeho rámci podrobit 
dekonstrukci negativní příběhy, které brání dítěti stát se plnohodnotným členem skupiny. Narativní terapeuti 
používají pro dekonstrukci negativních příběhů metodu externalizace. Je to vlastně odkrývání a objasňování 
původu negativního příběhu a negativního sebevnímání. V případě žáků cizinců může jít o odstranění domněn-
ky, že tito žáci nemají stejné schopnosti a dovednosti jako ostatní děti. Kromě toho může odhalení dalších pozi-
tivních příběhů pomoci jednotlivým žákům, ale i celé skupině uvědomit si, že ve skutečnosti neexistuje spojitost 
mezi původem žáka a jeho schopnostmi. Pozitivním příběhem může být např. to, že žák cizinec mluví více jazyky 
a že je tudíž jazykově lépe vybaven, než většina ostatních dětí ve skupině. Mohou to být také pozitivní příběhy 
o sociálních, emočních a personálních kompetencích, které jsou ve skupině dětí velmi důležité. Externalizace 
tedy může i malým dětem pomoci pochopit, že mají více příběhů, které odrážejí komplexnost jejich osobnosti 
a přínos pro skupinu.  

  

                                                             
16 Cf: White: Michael: ”Narrativ teori”, 2006.  White, Michael: “Ritual of Inclusion: An approach to extreme uncontrolled 
behavior in children and young adolescents”. 2009. http://www.cyc-net.org/cyc-online/cyconline-may2009-white.html 
(9s) 
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PŘIBĚHY A DIALOGICKÉ ČTENÍ 
Pojem dialogického čtení má svoje místo i v rámci narativního přístupu. Jedná se o rozšíření obvyklého vyprávě-
ní a čtení učitelem. Pozornost se z učitele přesouvá na děti, které se mění z pasivních příjemců v aktivní účastní-
ky vyprávění.  
 
V tradiční třídě přijímají děti příběhy bez otázek. Příběhy se nezpochybňují, prožitek je závislý na tom, zda se 
děti mohou soustředit na poslech a také na schopnostech vypravěče. Dialogické čtení mění tento zaužívaný 
způsob tím, že se děti aktivně zapojují do vyprávění. Učitel dětem průběžně radí, jak mají interpretovat a popi-
sovat příběhy a usměrňuje je ve vyprávění. Dialogické čtení zlepšuje jazykové a komunikativní kompetence dětí. 
Učitel aktivně využívá a zapojuje vlastní zkušenosti a příběhy dětí, jako jsou např. rodina, sourozenci, zážitky. To 
všechno je založeno na příběhu, který zahrnuje i příběhy dětí17.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
17 Ilustrace pochází z dánského projektu „Sprogpakken”(jazykový balíček) publikovaného dánským ministerstvem.  
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3.8 STRUČNÝ ÚVOD DO INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
A ZPŮSOBŮ HODNOCENÍ 
 

VÝZNAM PRO AKTIVITY STRONGER CHILDREN 
 
Hodnocení inkluzivního vzdělávání bude významné pro užití AKTIVIT STRONGER CHILDREN stejně jako i další 
pedagogicko-didaktické iniciativy k posílení inkluze, nenásilí, boje proti šikaně a respektu k odlišnosti a mezi-
kulturní rozdíly mezi malými dětmi ve školkách a základních školách. Hodnocení vlivu a dlouhodobého efektu 
inkluzivních aktivit bude součástí agendy mnoha školek a základních škol po celé Evropě a budou se ptát 
na otázky, jako jsou:  
 

• Jaké druhy pedagogicko-didaktických snah a aktivit jsou obzvláště prospěšné v procesu posilování in-
kluze u dětí ve školkách a na základních školách?  

 
• Jak mohou snahy a aktivity být nejlépe organizovány a implementovány, aby zajistili více inkluzivní 

vzdělávací prostředí pro všechny děti ve skupině nebo ve třídě?  
 
Někteří vědci tvrdí, že rasimus, sexismus, elitářství, homofobie a šikana všeho druhu mají společný původ 
zakořeněný v netoleranci, strachu, neúctě k odlišnosti a rozdílům ve vrstevnické skupině jak mezi malými 
dětmi, tak mezi mládeží a dospělými18. Z těchto kořenů vyrůstá zneužití moci, exkluze, násilí a šikana. Tyto 
kořeny však mohou být odstraněny již v dětsví a to skrze dětské povědomí a trénink respektu k odlišnostem 
stejně jako k nenásilnému a inkluzivnímu chování, mezikulturnímu porozumění a rozvoji společenství.  
 
Školy jsou akademické instituce, ale neměli bychom zapomínat, že školy plní zároveň i roli socializačních insti-
tucí a můžou povzbuzovat děti k diskuzím o předsudcích, diskriminaci a nerovnosti na jejich školách19. Klíčové 
je vytvořit prostředí respektu a inkluze začínající pochopením, že děti potřebují bezpečný a přívětivý prostor 
k vedení diskuzí o rozdílech a předsudcích. To jim umožní pochopit důležitost empatie, upřímnosti a spoluprá-
ce. Zkoumání jejich vlastní identity je základem pro prosazení těchto dialogů.  
 
K přípravě požadovaných změn ve školách k zajištění poskytování inkluzivního vzdělávání je nezbytné mít ná-
stroje hodnocení, co povedou ředitele škol k hodnocení úspěchů jednotlivých cílů a to je i hlavní cíl této části 
Průvodce učitele.  
 
 
Jak poznamenal Neus Agut20, abychom odpověděli na vzrůstající požadavky našich vzdělávacích systémů zna-
menajících pokrok ve vedení a organizaci škol, tak se musíme ujistit, že vzdělávací proces splňuje všechny po-
třeby každého jednotlivého z dětí. Inkluze by měla být FILOZOFIÍ OBOJÍHO – ŽIVOTA I UČENÍ. Filozofií, která je 
sdílená všemi členy vzdělávacího společenství. Filozofií, která pracuje z dobra a pro dobro všech členů skupiny 
bez jakýchkoliv výjimek.  
 
V návaznosti na Evropské předpisy týkající se inkluzivního vzdělávání s důrazem na odlišnost lze tvrdit, 
že inkluzivní školy by měly brát v úvahu potřebu nezbytných změn v organizaci a řízení škol a vzdělávacích cen-
ter, a to na metodické i organizační úrovni ve vztahu k učebním osnovám a způsobu hodnocení.  
  

                                                             
18 Cf Booth, T. & Ainscow, M.: “Indice para la Inclusión”. 2006   
19Gordon-Lipkin, 2015 
20 Cf Agut, N.: ”La evaluación en un modelo de escuela inclusiva. Revista de Innovación educativa”. FAPAC, 2010  
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PRVKY INKLUZIVNÍHO HODNOCENÍ 
A) DOPORUČENÍ PRO POČÁTEČNÍ HODNOCENÍ 

 
• Důležité je dávkovat aktivity po částech: od konkrétních po více abstraktní, od aktivit vyžadujících časté 

zapojení pedagoga až po samostatnou práci, a postupně zvyšovat obtížnost řešených úloh.  
 

• Podporovat aktivní účast a zvyšovat sociální a osobní autonomii studentů prostřednictvím sebepoznání 
a autoregulace procesu učení, jejich vzdělávacích potřeb a obtíží.  

 
• Poskytnout studentům možnost opakovaného procvičení různých úkolů.  

 
• Prezentovat různé druhy aktivit pro podporu různých přístupů k hodnocení.  

 
• Studenti musejí mít jasnou představu o cílech, jichž má být dosaženo, vzhledem k obsahu, dovednos-

tem a kompetencím, které budou hodnoceny.  
 

• Obměňovat individuální a skupinové aktivity na podporu skupinové práce a povědomí o rozmanitosti.  
 

• Učitel by měl převzít roli mentora a průvodce výukovým procesem.  
 

• Žáci i učitelé by si měli být vědomi, že kritéria hodnocení lze přizpůsobit vzdělávacím potřebám žáků. 
Hodnotící kritéria musejí být transparetní a sdílená všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu 
(učiteli i žáky).  

 
B) DOPORUČENÍ PRO HODNOCENÍ V PRŮBĚHU VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍHO PROCESU: 
Aktivity související s hodnocením by měly být transparentní a pružné: 
 

• Podporovat aktivní účast studentů a jejich samostatnost, střídavě zařazovat individuální a skupinové 
úkoly.  
 

• Podporovat povědomí o procesu učení.  
 

• Plánovat různé úrovně účasti a řešení úkolů k zajištění úspěchu a rovných příležitostí pro všechny stu-
denty.  
 

• Využívat rozmanitých výukových materiálů pro řešení úkolů a hodnocení.  
 

• Plánovat aktivity s použitím různých druhů komunikace (grafické symboly, jazyk, gesta, piktogramy 
apod.).  
 

• Čas vyhrazený pro řešení úkolů musí být přizpůsoben individuálním potřebám studentů s možností del-
ších či kratších přestávek.  
 

• Určit indikátory i pro pedagogickou práci a na jejich základě upravovat výchovně-vzdělávací působení 
a hodnocení.  
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C) DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ HODNOCENÍ PO VZDĚLÁVACÍM PROCESU 
 

• Hodnotit jak postup při řešení úkolu, tak jeho výsledek a to individuálně nebo skupinově. Proces hod-
nocení musí být interaktivní. Dostatečná zpětná vazba musí být zajištěna.  

 
• Hodnocení by mělo obsahovat doporučení ke zlepšení výuky a učení.  

 
• Kritéria pro hodnotící zprávy by měli být být úzce provázány s hodnotícími kritérii a navrhovanými cílo-

vými kompetencemi pro každého studenta. Měl by také být zajištěn soulad mezi hodnocením a vysvěd-
čením na základě pokroku každého studenta.  

 
• Poskytnout všem studentům stejnou formu hodnotících zpráv. Musí však obsahovat další informace 

o práci a dosažených úspěších a to vzhledem k individuálním vzdělávacím potřebám a cílům stanove-
ným v individuálních učebních plánech.  

 
• Pro studenty se specifickými potřebami je doporučeno hodnocení obecného charakteru a hodnotící 

zpráva přizpůsobená jejím charakteristikám a potřebám.  
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KAPITOLA 4: 
SOULAD PROJEKTU S RÁMCOVÝM VZDĚLÁVACÍM 
PROGRAMEM 
 
 

4.1 ÚVOD 
 
Důležitá část vývoje a výběru AKTIVIT SOUBORU STRONGER CHILDREN bylo zpracování jejich přímé návaznosti 
na národní vzdělávací programy. Tato část textu popisuje, jak celkový NADNÁRODNÍ přístup projektu STRONGER 
CHILDREN a jeho Souboru aktivit koresponduje v praxi s NÁRODNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM českého Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy.  
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4.2 ČESKÝ RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
 
Soulad aktivit projektu Stronger Children - Less Violence 2 s Rámcovým 
vzdělávacím programem 
 
Aktivity obsažené v souboru aktivit reflektují změny, které přinesla nedávná školská reforma. V kombinaci 
s dalšími produkty vzdělávacího systému umožňují aktivity rozvoj klíčových kompetencí a pokrývají průře-
zová témata Rámcového vzdělávacího programu. 

 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST – DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE (CO SOUBOR AKTIVIT U DÍTĚTE PODPORUJE): 
 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým lidem 
 Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)  
 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních  
 Rozvoj kooperativních dovedností  
 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
 
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA (CO SOUBOR AKTIVIT NABÍZÍ): 
 Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné 

hry  
 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách  
 Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  
 Aktivity podporující sbližování dětí  
 Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého  
 Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich 

tvorbě  
 Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, 

střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.  
 Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých  
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (CO DÍTĚ DOKÁŽE): 
Dítě dokáže: 
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad,  
 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství,  
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná,  
 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je,  
 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, 

něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené,  
 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 

názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou,  
 spolupracovat s ostatními,  
 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na 

veřejnosti, dodržovat herní pravidla,  
 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
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dítětem apod.,  
 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či 

postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.),  
 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.,  
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 

požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě). 

 
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST – ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
 
TEMATICKÝ OKRUH – LIDÉ KOLEM NÁS: 
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a 
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné 
úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí 
kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou 
společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a 
dovednostem budoucího občana demokratického státu. 
 
CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ: 
 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě 

společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a 
společných úkolů  

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní 
komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)  

  
 
OČEKÁVÁNÉ VÝSTUPY: 
Období 1 
Žák: 
 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 
Období 2 
Žák: 
 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvozuje a dodržuje pravidla pro 

soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 
 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě 

připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky  
 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní 

lidská práva nebo demokratické principy  

 
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  
 vede k porozumění sobě samému a druhým 
 napomáhá k zvládání vlastního chování 
 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 
 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 
 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci  
 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) 
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 formuje studijní dovednosti 
 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní  
 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým  
 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci  
 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů  
 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování  
 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 
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KAPITOLA 5: 
ODKAZY A LITERATURA 
 
 

5.1 ÚVOD 
 
V STRONGER CHILDREN SOUBORU AKTIVIT jsou doplněné u každé z aktivit citace na literaturu a relevantní od-
kazy pro každou aktivitu zvlášť. V této části vám představujeme širokou škálu dalších citací zahrnujícíh jak litera-
turu, tak interaktivní linky s konkrétní i obecnou relevancí k tématu STRONGER CHILDREN SOUBOR AKTIVIT. 
 
Ve snaze naplnit všechny lingvistické potřeby jsou odkazy a citace na literaturu rozděleny podle národních jazy-
ků partnerských zemí projektu STRONGER CHILDREN a to Německa, Polska, České republiky, Španělska. Velké 
británie a Dánska. 
 
Citace nezahrnují vyčerpávající výčet pedagogické a didaktické literatury z minulých let. Náš cíl byl primárně 
sem umístit literaturu orientovanou v průniku mezi vzdělávacími tématy na jedné straně a na straně druhé té-
maty jako jsou inkluze, nenásilí, mezikulturního porozumění a přijímaní odlišnosti na straně druhé.  
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5.2 ODKAZY A LITERATURA V NĚMECKÉM JAZYCE 
 
 
Dannenbeck, Clemens / Dorrance, Carmen / Haus, Ines / Katzenbach, Dieter / Kruschel, Robert / Langner, 
Anke / Müller, Frank J. (Hrsg.): Zeitschrift für Inklusion online. ISSN: 1862-5088 (http://www.inklusion-
online.net/index.php/inklusion-online/index, last access 27/07/2015). 
→ Collec on of German and English specialized texts about „inclusion“ and „integra ve educa on”. 
 
DJI – Deutsches Jugendinstitut e.V. (http://www.dji.de/index.php?id=4, last access 27/07/2015). 
→ Area „Themen“: different fields of interest, texts and material can be downloaded 
 
Duncker, Ludwig / Lieber, Gabriele / Neuß, Norbert / Uhlig, Bettina (Hrsg.) (2010): Bildung in der Kindheit. 
Das Handbuch zum Lernen in Kindergarten und Grundschule. Seelze: Klett-Kallmeyer Verlag. 
 
Hacker, Hartmut (20083): Bildungswege vom Kindergarten zur Grundschule. Bad Heilbrunn: Klinkhardt-
Verlag. 
 
Laewen, Hans-Joachim / Andres, Beate (Hrsg.) (2003): Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit. Wei-
nheim und Basel: Beltz. 
 
Leu, Hans Rudolf / Fläming, Katja / Frankenstein, Yvonne / Koch, Sandra / Pack, Irene / Schneider, Kornelia 
/ Schweiger Martina (2007): Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit beobach-
ten, dokumentieren und unterstützen. Weimar/Berlin: Verlag das Netz. 
 
Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung 
(http://nifbe.de/fachbeitraege/beitraege-von-a-z, last access 27/07/2015) 
→ Area „Fachbeiträge“: specialized texts for educators working in infan le educa on 
 
Nordt, Gabriele (2005): Methodenkoffer zur Qualitätsentwicklung in Tageseinrichtungen für Schul – und 
Vorschulkinder. Weinheim: Beltz Verlag. 
 
Schäfer, Gerd E. (2005): Bildungsprozesse im Kindesalter. Selbstbildung, Erfahrung und Lernen in der 
frühen Kindheit. Weinheim und München: Juventa. 
 
Schüttler-Janikulla, Klaus (Hrsg.) (1999): Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Vorschule 
und Hort. München: mvg-verlag. 
 
Staatsinstitut für Frühpädagogik: Das Online-Familienhandbuch (http://www.familienhandbuch.de/, last 
access 27/07/2015). 
→ Collection of specialized texts for infantile education ordered by different categories and some of them 
are available in various languages 
 
Textor, Martin R. (Hrsg.): Online-Handbuch Kindergartenpädagogik 
(http://www.kindergartenpaedagogik.de/, last access 27/07/2015). 
→ Collec on of specialized texts for educa on in nursery ordered by different categories. 
 
Wagner, Petra (2006): Ich und du, wir alle gehören dazu. Was heißt ‚Inklusion‘ für Kindertageseinrichtun-
gen? (http://www.koerber-
stiftung.de/uploads/tx_smskoerberimport/Kinderwelten_Inklusion_in_der_Kita.pdf, last access 
27/07/2015). 
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5.3 ODKAZY A LITERATURA V POLSKÉM JAZYCE 
 
Białecka – Pikul M., (1993), Interakcyjno – poznawcza koncepcja kompetencji komunikacyjnej małych 
dzieci, [w:] Psychologia wychowawcza 36. 

Cousins, L., (2014), Jak kształtować zachowania małych dzieci, PWN, Warszawa. 
Dymara B., (2013), Współbycie interpersonalne dzieci i dorosłych jako fenomen i zadania edukacji 

Bliżej pedagogiki współbycia, [w:] Ogrodzka – Mazur E. et al. (red.), Edukacja małego dziecka, t. 4: Kon-
teksty rozwojowe i wychowawcze, Impuls, Kraków. 

Fuchs, B., (1999), Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, Jedność, Kielce. 
Gruszczyk – Kolczyńska E. (red.), (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i 
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Łysek J., (2012), Rozumienie Innego, [w:] Barczyk P. P., Kowolik P. (red.), W kręgu edukacji przedszkol-

nej i szkolnej, Mysłowice. 
Malinowska J., (2014), Uczeń jako badacz w procesie edukacji, [w:] Kopaczyńska I. et al. (red.), Peda-

gogika wczesnoszkolna, t. 2: Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej, wyd. A. Mar-
szałek, Toruń.  

 Paprotna G., (2012), Odkrywanie świata wartości przez dziecko w wieku przedszkolnym, [w:] Barczyk 
P. P., Kowolik P. (red.), W kręgu edukacji przedszkolnej i szkolnej, Mysłowice. 

Reddy L. A., (2014) Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, PWN, Warszawa. 
Smółka P., (2008), Kompetencje Społeczne, Wolters Kluwer Polska, Kraków. 
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Edukacja małego dziecka, t. 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze, Impuls, Kraków. 
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Zańko i Jarosław Gowin, Znak, Kraków. 
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5.4 ODKAZY A LITERATURA V ČESKÉM JAZYCE 
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