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Vitajte!
Milí učitelia, facilitátori a budúci tréneri,
s radosťou vám predstavujeme revidovanú verziu Tréningového manuálu Aflatot. Cieľom tohto manuálu je
viesť facilitátorov pri tréningu dospelých zapojených do programov zameraných na rané detstvo a
zaujímajúcich sa o implementáciu programu Aflatot. Program Aflatot je určený pre deti v ranom a
predškolskom veku 3 až 6 rokov a vytvára základy sociálnej a finančnej gramotnosti.
Tento manuál bol vytvorený tak, aby zabezpečoval tréning založený na aktívnom a participatívnom prístupe.
Veríme, že tak dospelí, ako aj deti sa učia najlepšie vtedy, keď sú zapojené všetky ich zmysly a keď sa učia
vlastnou aktivitou vychádzajúc z vlastných skúseností a zážitkov. Z tohto dôvodu sa tréningový manuál
nezameriava na techniky ako prednášanie alebo počúvanie expertov, ale snaží sa pomáhať účastníkom
získavať vedomosti, zdieľať ich a navzájom sa učiť zo svojich skúseností. Podporuje rozvoj individuálnych
zručností a vedomostí každého účastníka a stavia na získaných vedomostiach. Program Aflatot pre rané
detstvo je založený na aktívnom prístupe k učeniu - preto sme ani tréning nemohli vytvoriť žiadnym iným
spôsobom.
Manuál bol vytvorený s cieľom naplánovať a zrealizovať tréning trénerov – účastníci sa zúčastnia 5-dňového
tréningu, po ktorom bude nasledovať 3-dňový nácvik tréningu, kedy tento tréning zreplikujú za účasti iných
učiteľov predprimárneho vzdelávania a poskytovateľov ranej starostlivosti. Štruktúra jednotlivých častí je
flexibilná a manuál môže byť využitý aj pri príprave kratšieho tréningu učiteľov. V tom prípade je trvanie
tréningu plánované na 3 – 5 dní.
Hlavným účelom manuálu a tréningu je pomôcť vám predstaviť účastníkom program Aflatot a oboznámiť
ich s jeho obsahom a hlavnými témami. Zároveň sa sústredí na niektoré kľúčové pedagogické princípy,
ktoré prispievajú k zabezpečeniu kvalitného predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti, vytvárajú
aktívne a pútavé prostredie pre deti a u ktorých sú deti v centre vzdelávacej skúsenosti. Táto úloha sa môže
zdať náročná a čas na jej splnenie príliš krátky, no manuál bol vytvorený tak, aby bral do úvahy rozmanité
zručnosti a schopnosti rôznych facilitátorov, ktorí budú viesť tréningy po celom svete. Manuál bol napísaný
jednoduchým spôsobom tak, aby ste workshop mohli prispôsobiť vám a vašim špecifickým potrebám.
Manuál vám pomôže zlepšiť vaše trénerské schopnosti a poskytne vám otázky použiteľné pri facilitácii,
vďaka ktorým dokážete zapojiť účastníkov a zlepšíte ich vedomosti.
Keďže každý facilitátor a aj každý tréning je iný, aj tento manuál je flexibilný. Môžete flexibilne používať
jednotlivé jeho časti podľa typu tréningu, ktorý vediete. Keď pracujete s učiteľmi predprimárneho
vzdelávania a poskytovateľmi ranej starostlivosti s dlhoročnou praxou, niektoré časti je možné preskočiť.
Manuál umožňuje flexibilne prispôsobiť aj jeho jednotlivé časti. Jeho súčasťou je množstvo tipov pre
facilitátora a kontrolných listov, ktoré si môžete vytlačiť a využiť v závislosti od vašich skúseností s
facilitáciou a schopností a vedomostí vašej skupiny účastníkov. Každá časť bola vytvorená tak, aby viedla
vaše kroky pri implementácii konkrétnej časti, no zároveň aby vám poskytla voľnosť pri improvizácii.
Dovoľte, aby sme vám poďakovali, že ste si našli čas na prečítanie týchto strán a za pomoc pri
implementácii programu Aflatot. Tento manuál by nemal bez vášho zanietenia žiadny zmysel.
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Používaná terminológia
Pre zjednodušenie čítania používame v tejto publikácii na označenie účastníkov/čok tréningu pojmy
účastníci a facilitátori. Tréning však nie je určený len im – je pre všetkých učiteľov/ky v materských školách,
poskytovateľov/ky starostlivosti a dobrovoľníkov/čky, ktorí/é pracujú v oblasti poskytovania ranej
starostlivosti pre deti.
Pojem poskytovatelia ranej starostlivosti používame v tomto manuáli na označenie tých profesionálnych
pracovníkov/čok, ktorí/é pracujú s deťmi v jasliach alebo akýchkoľvek iných zariadeniach pre deti vo veku
3 až 6 rokov.
Pojem učitelia predprimárneho vzdelávania používame v tejto knihe na označenie pedagogických
zamestnancov/kýň/učiteľov/liek v materských školách zaradených v sieti škôl bez rozdielu zriaďovateľa
(obec, cirkev, súkromný zriaďovateľ, firma).
V tomto manuáli zároveň používame jednotné pomenovanie rodina, hoci tento pojem sa nevzťahuje výlučne
na nukleárnu rodinu, ale zahŕňa aj rodičov, poskytovateľov starostlivosti, starých rodičov alebo iných
blízkych primárnych poskytovateľov starostlivosti o dieťa.

Inštrukcie pre facilitátora
Vytvorte priateľskú a príjemnú atmosféru a zdôraznite, že tréning je stretnutím rovnocenných ľudí.
Rozmiestnite stoličky do kruhu a ak je to možné, vyhnite sa tomu, aby účastníci sedeli v laviciach alebo za
stolmi. Sadnite si na jednu zo stoličiek v kruhu a všetky vaše tréningové materiály nechajte na stole mimo
vytvoreného kruhu. Ak si to aktivity vyžadujú, preskupte účastníkov do menších skupín okolo oddelených
stolov.
Odporúčame začať a/alebo ukončiť každý deň aktivitou, pri ktorej zhrniete alebo si zopakujete všetko
z predchádzajúceho dňa. Aby boli tieto časti tréningového dňa zábavnejšie a rôznorodé, na konci tohto
manuálu nájdete niekoľko možností na aktivity, ktoré môžete využiť na tento účel.
Veľmi vhodné je do tréningu zaradiť aktivity (tzv. energisers), ktoré účastníkov povzbudia, zvýšia ich
schopnosť sústrediť sa alebo im pomôžu znova začať pracovať po obednej prestávke. Tieto aktivity by mali
byť zábavné a mali by trvať 4-5 minút. Tento čas postačuje na to, aby sa mozog a telo znova zaktivizovali.
Aktivity tohto typu, ktoré nemajú žiadny špecifický cieľ z hľadiska učenia, sme do denného tréningového
plánu navrhli len tam, kde to bolo nevyhnutné. Na konci manuálu však nájdete niekoľko príkladov takýchto
aktivít, ako aj online zdroje, kde si môžete takéto aktivity samostatne vyhľadať. Pokojne si z nich vyberte
alebo sami kreatívne niečo vymyslite.
Myslite na to, že mnohé aktivity si budú vyžadovať, aby ste účastníkom poskytli rôzne vytlačené materiály
(či už časti metodiky Aflatot alebo kontrolné zoznamy z tohto manuálu). Poznámku o tom, či sú takéto
materiály nevyhnutné, nájdete vždy v časti „Materiály“ pri každej popisovanej aktivite. Zoznam všetkých
materiálov, ktoré je potrebné vopred si vytlačiť, nájdete na konci tohto tréningového manuálu (viď Zoznam
materiálov na tlač).
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Deň 6

Deň 5

Deň 4

Deň 3

Deň 2

Deň 1

Návrh programu 8-dňového tréningu trénerov
Názov časti

Navrhovaná
relevantnosť

1: Prehľad a úvod do tréningu

♠

2: Predstavenie programu Aflatoun

♣

3: Rané detstvo: ako deti rastú, učia sa a vidia svet

♥

4: Prístup Aflatot v predprimárnom vzdelávaní

♠

5: Využívanie rozmanitých učebných metód: Stratégia

♠

6: Ty, ja a Aflatoun – Na dieťa orientovaný prístup v programe Aflatot

♠

7: Ja a peniaze – Techniky využívané pri rozprávaní príbehov

♠

8: Práva dieťaťa – Technika brainstorming

♠

9: Šetri, míňaj a deľ sa – Využitie pesničiek a hier

♠

10: Kľúčová úloha voľnej hry

♥

11: Kreatívne využitie vašich zdrojov: organizovanie trhu Aflatot

♠

12: Zapojenie rodiny: Prečo je dôležité? Prečo ho považujeme za výzvu?

♥

13: Zapojenie rodiny: Akú stratégiu použiť?

♠

14: Vonkajšie aktivity – Prispôsobenie aktivít Aflatot

♠

15: Inklúzia vzdelávaní v ranom detstve

♥

16: Priestor okolo nás: emocionálny priestor

♥

17: Priestor okolo nás: využitie času v triede

♥

18: Priestor okolo nás: fyzický priestor

♥

19: Úloha facilitátora/trénera

♦

1: Prehľad a úvod do tréningu

♦

2: Predstavenie programu Aflatoun

♦

3: Rané detstvo: ako deti rastú, učia sa a vidia svet

♦

4: Prístup Aflatot v predprimárnom vzdelávaní

♦
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Deň 7
Deň 8

5: Využívanie rozmanitých učebných metód: Stratégia

♦

6: Ty, ja a Aflatoun – Na dieťa orientovaný prístup v programe Aflatot

♦

7: Ja a peniaze – Techniky využívané pri rozprávaní príbehov

♦

8: Práva dieťaťa – Technika brainstorming

♦

9: Šetri, míňaj a deľ sa – využitie pesničiek a hier

♦

11: Kreatívne využitie vašich zdrojov: organizovanie trhu Aflatot

♦

12: Zapojenie rodiny: Prečo je dôležité? Prečo ho považujeme za výzvu?

♦

14: Vonkajšie aktivity – Prispôsobenie aktivít Aflatot

♦

Navrhované symboly relevantnosti:
♠ túto časť použite pri všetkých tréningoch
♣ túto časť použite iba pri tréningoch nových partnerov (s obmedzenými vedomosťami o programe
Aflatoun)
♥ túto časť použite pri tréningoch účastníkov s obmedzenými skúsenosťami s predprimárnym vzdelávaním
a poskytovaním ranej starostlivosti pre deti
♦ túto časť použite len pri tréningoch trénerov
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Predtým, ako začneme: Vyhodnotenie tréningu Aflatot
Považujeme za veľmi prínosné začať tréning tak, že účastníkov požiadate, aby vyplnili Dotazník pred
tréningom a ukončiť ho vyplnením Dotazníka po tréningu. Vďaka tomu dokážeme posúdiť efektívnosť
zrealizovaných aktivít a v prípade potreby zmeniť náš prístup tak, aby sme pri ďalšom tréningu dosiahli
lepšie výsledky.
Pred začatím prvej časti workshopu požiadajte všetkých zhromaždených účastníkov, aby samostatne
vyplnili Dotazník pred tréningom. Oba požadované dotazníky nájdete na konci tohto manuálu.
Uistite ich, že neočakávate, že budú poznať odpovede na všetky otázky v dotazníku. Cieľom formulára je
zistiť, ako sa ich vedomosti a schopnosti zmenili vďaka účasti na workshope. Vysvetlite im, že podobný
formulár budú vypĺňať aj na konci tréningu a porovnaním formulárov zistíte, či bol workshop efektívny.
Vyplnené dotazníky pošlite na research@aflatoun.org.
Ďakujeme!
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Časť 1: Prehľad a úvod do tréningu
60 min
Obsah
Pred začatím tréningu je dôležité vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej sa budú účastníci cítiť uvoľnene.
Zároveň je nevyhnutné hneď na začiatku stanoviť ciele tréningu. Z pohľadu vás ako trénera je podstatné,
aby ste vysvetlili základný princíp uplatňovaný pri tréningu Aflatot, t.j. princíp aktívneho učenia. Účastníci
pri tomto tréningu nesedia a nepočúvajú, sú aktívni. Učenie prebieha prostredníctvom hrania hier a účasti
na jednotlivých aktivitách. Je dôležité účastníkom vysvetliť, že workshop je založený na konštruktivistickom
prístupe, to znamená, že vedomosti účastníkov budú považované za cenné a východiskové a počas
tréningu je dôležité zdieľanie naučeného.
Hlavný cieľ
Poznať a mať základný prehľad o cieľoch workshopu a prístupe založenom na metódach aktívneho učenia.
Prehľad aktivít
Krátky úvod do workshopu

10 min

Prezentácia partnerov: Moja hračka v detstve

20 min

Prístup využívaný počas workshopu a pravidlá

15 min

Očakávania a obavy

15 min

Krátky úvod do workshopu (10 min)
Ciele
Získať prehľad o priebehu workshopu a upevniť si vedomosti o obsahu a metodológii tréningu.
Materiály
•

žiadne

Kroky
•

Uistite účastníkov: Je možné, že učitelia budú nesvoji z povahy a obsahu workshopu a budú mať
množstvo otázok. Zdôraznite, že neskôr bude vyčlenený dostatočný časový priestor na všetky ich
otázky. Úvod slúži na to, aby ste im poskytli základný prehľad a pustili sa do práce. Pokúste sa
venovať každému z ďalších bodov spôsobom, ktorý je vám príjemný a prirodzený a ktorý vychádza
z vašich vlastných skúseností.

•

Poďakujte im! Poďakujte účastníkom za to, že prišli. Zdôraznite, že sa stávajú významnou
a dôležitou súčasťou silného programu. Klaďte dôraz na to, že Aflatoun rešpektuje facilitátorov
a učiteľov a vie, že len vďaka nim je tento koncept a program úspešný. Toto je dôvod, prečo ste
ich prizvali k spolupráci. Pre Aflatoun sú učitelia srdcom programu!

•

Vytvorte priestor na aktívne učenie: Požiadajte účastníkov, aby odložili perá, ceruzky a papiere,
ktoré si pripravili a uistite ich, že len veľmi málo času strávia počúvaním prednášok alebo
sledovaním prezentácií. Budú sa učiť hlavne o programe Aflatot a jeho základných princípoch
prostredníctvom aktivít, hier a aktívnym používaním tohto programu. Vysvetlite im, že chceme, aby
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realizácia programu Aflatot vychádzala z detskej hravosti a že základom programu bude aktívne
učenie.
•

Vysvetlite základné ciele workshopu: Poskytnite účastníkom krátky prehľad toho, čo budete robiť
počas nasledujúcich dní. Zdôraznite, že v krátkosti odprezentujete program Aflatoun a jeho
koncept, predstavíte základné aspekty jednotlivých pedagogických prístupov využívaných
v predprimárnom vzdelávaní a že počas niektorých skupinových aktivít budú pracovať priamo
s metodikou Aflatot. Pripomeňte im, že všetko sa to bude diať hravým a pútavým spôsobom.

Prezentácia partnerov: Moja hračka v detstve (20 min)
Ciele
Predstaviť sa navzájom, vytvoriť hravú atmosféru, zvyknúť si na aktívnu úlohu vo worshope.
Materiály
•

papiere

•

perá

Kroky
Poproste účastníkov, aby si posadali do kruhu (ak tak ešte nesedia). Každému z nich dajte papier a pero.
Dajte účastníkom 3 – 4 minúty na to, aby nakreslili hračku z detstva, ktorú mali radi, keď boli malí.
Keď splnia úlohu, vysvetlite, že každý účastník má 2 – 3 minúty na to, aby sa predstavil tak, že uvedie svoje
meno, pracovné skúsenosti v predprimárnom vzdelávaní a krátko popíše kresbu a to, prečo bola pre neho
dôležitá práve táto hračka.
Je možné, že účastníci toho o sebe budú chcieť povedať veľmi veľa. Snažte sa, aby táto aktivita nebola
zbytočne dlhá a pripomeňte im, že každý z nich má na predstavenie len 2 – 3 minúty. Vysvetlite im, že
počas nasledujúcich dní budú mať ešte bude veľa príležitostí na to, aby sa lepšie spoznali.

Prístup využívaný počas workshopu a pravidlá (15 min)
Ciele
Pochopiť povahu workshopu a zapojiť sa do spoločnej tvorby pravidiel workshopu. Získať pocit, že všetci
sú rovnocenným „vlastníkom“ workshopu.
Materiály
•

flipchart

•

fixka

Kroky
Vysvetlite účastníkom, že niektoré pravidlá sú nevyhnutné na to, aby bol workshop efektívny. Aby bola
zabezpečená ich efektívnosť a zdieľaný pocit vlastníctva workshopu, tieto pravidlá vytvorí spoločne celá
skupina.
Začnite tak, že požiadate účastníkov, aby navrhli pravidlá, ktoré sú podľa nich nevyhnutné.
Na začiatku workshopu sa môžu účastníci stále trocha hanbiť a možno budú mať zábrany otvorene hovoriť
vlastné názory. Ak nedokážu začať a nemajú žiadne nápady na pravidlá, skúste im ponúknuť príklady
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týkajúce sa dodržiavania času, slušnosti, agresivity, používania nadávok, fajčenia alebo používania
mobilných telefónov.
Snažte sa nevnucovať im vaše formulácie a zopakujte, že workshop je postavený na dialógu rovnocenných
osôb a že všetci účastníci prišli kvôli tomu, aby sa jeden od druhého niečo naučili.
Keď už účastníci navrhnú nejaké pravidlá, opýtajte sa celej skupiny, či s nápadom súhlasia a či súhlasia so
znením pravidla. Ak pravidlo odsúhlasia, napíšte ho na flipchart.
Ak budú pravidlá formulované v pozitívnom duchu, prispeje to k vytvoreniu lepšej atmosféry. Napríklad:
„Sme zdvorilí“ namiesto „Žiadne nadávky“.
Po tom, ako sa dohodnete na pravidlách, požiadajte každého účastníka, aby prišiel k flipchartu a dohodu
podpísal. Bude to symbolická dohoda celej skupiny a jej cieľom je zdôrazniť pocit vlastníctva pravidiel.
Účastníkom v krátkosti vysvetlite povahu workshopu. Povedzte im, že počas tohto workshopu budú mať
dostatok času na osobné aj skupinové úvahy. Podporte ich, aby kriticky premýšľali o ich predchádzajúcich
skúsenostiach, spôsobe, akým učia, ich filozofii vzdelávania a ich niektorých základných presvedčeniach
a domnienkach o deťoch, ako aj o význame finančného a sociálneho vzdelávania v ranom detstve.
Informujte účastníkov, že tento workshop je postavený na zážitkovom učení prostredníctvom praktických
činností, počas ktorých bude učiteľom predstavený model pedagogického prístupu, v centre ktorého je
dieťa.

Očakávania a obavy (15 min)
Ciele
Vyjadriť svoje obavy a zdieľať očakávania od tréningu.
Materiály
lepiace papieriky (2 pre každého účastníka)
•

perá

•

fixky

•

flipchart rozdelený na dva stĺpce s nadpismi „Očakávania“ a „Obavy“

Kroky
Opýtajte sa účastníkov, ako sa cítia. Ak to považujete za nevyhnutné, vysvetlite im, že byť rozrušený alebo
nervózny je na začiatku workshopu prirodzené. Povedzte im, že chcete začať zisťovaním ich očakávaní
a obáv. Povedzte im, že spoločná práca bude jednoduchšia, ak k sebe budeme všetci úprimní a keď
otvorene pomenujeme naše pocity.
Každému účastníkovi dajte 2 lepiace papieriky a pero.
Požiadajte ich, aby samostatne napísali tri veci, ktoré by im mal tréning pomôcť dosiahnuť a tri veci týkajúce
sa tréningu, ktoré ich zneisťujú alebo u nich vyvolávajú obavy.
Keď skončia, požiadajte každého účastníka, aby prečítal nahlas, čo napísal a aby prilepil papieriky na
flipchart.
Flipchartový papier nalepte na viditeľné miesto – nechajte ho tam do konca workshopu. Na konci každej
časti požiadajte účastníkov, aby sa opäť pozreli na tento papier a spýtajte sa ich, či to, čoho sa predtým
báli, v nich stále vyvoláva obavy. Ak nie, túto obavu prečiarknite alebo ak sa dá, odlepte papierik
z flipchartu. Rovnako postupujte pri očakávaniach.
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Ako využiť skúsenosti získané z tejto časti v materskej škole
Účastníkom vysvetlíme, že už úvodné aktivity, ktorých sa zúčastnili, majú veľký význam pre osobné
a hlboké porozumenie prístupu orientovaného na dieťa. Ak uznáme z časového hľadiska za
vhodné, vedieme rozhovor smerujúci k poznaniu, že:
•

Osobný zážitok účastníka workshopu z tvorby pravidiel skupiny a ich osobného prijatia každým
členom skupiny vedie k porozumeniu dôležitosti tohto procesu pri tvorbe pravidiel triedy. Pravidlá
triedy sú dôležitou súčasťou každodenného života detí a na ich tvorbe by sa mali deti aktívne
podieľať. Ak tejto fáze venujeme dostatok priestoru, pravidlá triedy bude každé dieťa pociťovať
ako súčasť osobnej zodpovednosti za fungovanie triednej komunity.

•

Osobný zážitok z možnosti prezentovať svoje jedinečné skúsenosti (moja hračka v detstve)
a jedinečné názory (moje očakávania a obavy) vedie účastníkov workshopu k porozumeniu toho,
aké dôležité je dať každému dieťaťu priestor na sebavyjadrenie. Citlivo vymedzený priestor na
sebavyjadrenie je dôležitým predpokladom toho, aby sa dieťa cítilo v skupine akceptované.
Pomáha eliminovať snahy o neprimerané strhávanie pozornosti na seba a naopak hanblivejším
deťom pomáha prejaviť sa.

Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
Do školského vzdelávacieho programu je možné uviesť explicitne témy a projekty, ktoré sú zamerané na
aktívne vytváranie pravidiel triedy. Pomôžu učiteľom nastaviť na začiatku školského roka základné pravidlá
spolužitia a uľahčia každodennú komunikáciu v triede.
Do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti je možné zaradiť metódy a stratégie sebavyjadrenia detí
(nedokončené vety, kreslenie s komentovaním, metódy tvorivej dramatiky a podobne). Rovnako ako počas
workshopu, aj súčasťou každej aktivity môže byť jej riadená reflexia deťmi. Reflexia sa nemá obmedzovať
na „páči sa mi, nepáči sa mi“, vyjadrovanie tzv. smajlíkmi, ale má smerovať k reflektovaniu konkrétnych
zážitkov, skúseností a pocitov dieťaťa. Len vtedy má skutočný didaktický význam.
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Časť 2: Predstavenie programu Aflatoun
60 min
Obsah
Občas budete trénovať facilitátorov, ktorí o programe Aflatoun nikdy nepočuli alebo o ňom vedia len veľmi
málo. Je nevyhnutné, aby ste im poskytli základné informácie ešte predtým, ako sa pustíte do samotného
tréningu. Nasledujúce cvičenia sú vytvorené tak, aby ukázali, čo tvorí Aflatoun:
•

koncept (vyvážené sociálne a finančné vzdelávanie pre deti),

•

program (všetky aktivity, do ktorých sa môžu deti zapojiť – aktivity v triede, podnikateľské aktivity,
a pod.)

•

sieť (globálna rodina partnerských organizácií, ktoré program preberú a osvoja si ho).

Zavedenie sociálneho a finančného vzdelávania detí v prostredí predprimárneho vzdelávania a ranej
starostlivosti o deti sa môže javiť ako výzva a zároveň ako niečo, čo nie je nevyhnutné. Preto je skutočne
kľúčové, aby ste budúcich trénerov uistili o tom, že tento typ vzdelávania sa u detí zapojených do programu
Aflatot zavádza hravým a veku prístupným spôsobom; je nevyhnutné, aby ste zdôraznili význam zavedenia
týchto konceptov v ranom a predškolskom veku.
Hlavný cieľ
Poznať koncept, program a sieť , ako aj špecifiká programu Aflatot a jeho odlišnosti od programov Aflatoun
(pre deti vo veku 6 – 14 rokov) a Aflateen (pre deti vo veku vyššom ako 14 rokov), rozumieť dôležitosti
zavedenia sociálneho a finančného vzdelávania v ranom a predškolskom veku.
Prehľad aktivít
Krátka prezentácia
vzdelávacích tém

konceptu

sociálneho

a finančného

vzdelávania

Aký je význam sociálneho a finančného vzdelávania v ranom detstve?

a5

30 min
30 min

Krátka prezentácia konceptu sociálneho a finančného vzdelávania a 5
vzdelávacích tém (30 min)
Ciele
Poznať základné informácie o konceptoch, z ktorých vychádza program Aflatot. Pochopiť, ako sa tieto
koncepty uplatňujú v prostredí predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti o deti.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Pri vysvetľovaní konceptov účastníkom použite nasledujúce poznámky. Pokúste sa nájsť váš vlastný
spôsob, ako im sprostredkovať tieto informácie. Buďte kreatívny, môžete im poznámky len prečítať alebo
sa môžete rozhodnúť použiť inú alternatívnu stratégiu, ktorá aj z tejto aktivity spraví niečo zaujímavé. Môžete
napríklad spraviť kópie týchto strán a rozdať ich účastníkom. Povedzte im, aby si dokument prečítali
a potom vybraných účastníkov požiadajte, aby odpovedali na kľúčové otázky uvedené na začiatku každého
odseku (otázky sú uvedené kurzívou). Môžete využiť aj brainstorming všetkých účastníkov, ktorí sa budú
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venovať otázkam napísaným kurzívou – po tejto spoločnej aktivite im môžete v krátkosti vysvetliť hlavné
koncepty popísané na nasledujúcich stranách.
Koncept
Čo chápeme pod pojmom „sociálne a finančné vzdelávanie detí“?
Aflatoun v sebe zahŕňa vyvážené sociálne a finančné vzdelávanie pre deti. Tieto dva aspekty musia byť
v rovnováhe. Pod pojmom sociálne vzdelávanie chápeme snahu o utváranie charakteru detí, učíme ich
o právach dieťaťa a povzbudzujeme ich, aby aktívne vytvárali projekty zamerané na sociálnu rovnosť. Pod
pojmom finančné vzdelávanie chápeme učenie detí, ako šetriť, plánovať, robiť si rozpočet a vytvárať
projekty generujúce príjmy.
Sociálne a finančné vzdelávanie môže byť zavedené u detí všetkých vekových kategórií, no u detí v ranom
a predškolskom veku sa kladú len základy týchto schopností a poznatkov. Silný dôraz sa u nich kladie na
sebapoznávanie, vyjadrovanie emócií a empatie, na šetrenie, míňanie, zdieľanie a nakladanie
s nefinančnými zdrojmi, ako aj na schopnosť odloženia pôžitku.
Ako sa navzájom posilňujú sociálne a finančné vzdelávanie?
Nanešťastie, sú situácie, kedy len znalosti o našich právach (alebo právach dieťaťa) ako takých nestačia.
Napríklad môžeme povedať dievčaťu, že má právo na vzdelanie. No ak si nevie zaplatiť cestu autobusom
do školy, alebo ak jej rodičia nemajú za čo kúpiť učebné pomôcky, načo jej je toto právo? Obdobne platí,
že chlapcovi môžeme povedať, že má právo hrať sa, ale keď nemá ani pár drobných na to, aby si kúpil
hračku, ako mu pomôže, že vie o tomto práve? Ľudia často potrebujú nejaké peniaze, aby si mohli „naplniť“
svoje práva.
Ako teda sociálne vzdelávanie podporuje to finančné? V organizácii Aflatoun neberieme učenie detí
o peniazoch na ľahkú váhu. Vieme, že peniaze so sebou prinášajú rôzne druhy pokušenia a komplikácií.
Preto predtým, ako sa začneme venovať finančnému vzdelávaniu, pokúšame sa deťom vštepiť schopnosť
chápať sociálnu spravodlivosť a etiku. Povzbudzujeme ich, aby sami seba videli nielen ako jednotlivcov, ale
aj ako členov rodín a komunít. Dávame si pozor na to, aby sme peniaze neprezentovali ako zaručený zdroj
šťastia. Peniaze nám môžu rovnako dobre priniesť problémy ako aj riešenia. Chceme, aby deti chápali, že
ako jednotlivci môžu mať úžitok zo šetrenia aj z podnikania. Ale rovnaký dôraz kladieme na to, že firmy
v sebe nesú potenciál pozitívneho dopadu na úrovni komunity.
Ktoré sú hlavné vzdelávacie témy a aké vedomosti z nich deti získajú?
Sebaporozumenie a sebapoznávanie
Podporujeme deti v tom, aby spoznávali samé seba a aby sa dokázali oceniť, vďaka čomu z nich vyrastú
sebavedomí ľudia schopní riadiť svoj vlastný život. Deti sa naučia vnímať svoje emócie a vyjadrovať ich.
Naučia sa, že všetci sme jedineční a špeciálni, zároveň však nikto nie je dôležitejší ako niekto iný. Týmto
vzdelávaním im chceme pomôcť samostatne myslieť.
Práva a zodpovednosti
Aflatoun je ukotvený v Dohode o právach dieťaťa (OSN). Chceme, aby deti chápali, že majú práva a vďaka
tomu, že všetky deti majú tie isté práva, sú si aj všetky rovné. Môžeme mať rôzne náhľady na svet, či už
náboženské, politické alebo iné, ale všetci sme sa zhodli na súbore hodnôt, ktorý sme všetci podpísali –
týmto súborom hodnôt je Dohovor. Deti sa učia, že ich práva nesmú obrať o práva niekoho iného. Učíme
deti aj to, že ak majú nejaké právo, majú zároveň aj určitú tomuto právu prislúchajúcu zodpovednosť.
Napríklad ak má dieťa právo hrať sa, má aj zodpovednosť hrať sa bezpečne. Ak má právo na jedlo, jeho
zodpovednosťou je aj jedlom neplytvať.
Sporenie a výdavky
U detí sa snažíme rozvíjať schopnosť šetriť, vďaka čomu sa učia, že ničím nesmú plytvať – či už sú to
peniaze, potraviny, čas, voda alebo iné prírodné zdroje. Dôraz kladieme na pravidelné šetrenie malých súm
(na rozvoj disciplíny pri sporení). Deti sa učia, aký je rozdiel medzi tým, čo potrebujú a tým, čo chcú. Naším
cieľom nie je podporovať deti v snívaní o tom, ako sa stanú milionármi. Snažíme sa vybudovať v nich
sebadisciplínu, aby sa o seba dokázali postarať, keď vyrastú.
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Plánovanie a rozpočet
Ak deti učíme šetriť, musíme rozvíjať aj ich schopnosti plánovať a tvoriť rozpočet, aby sme im pomohli
nastaviť si ciele ich šetrenia. Musia sa naučiť aj to, ako riadiť svoje ďalšie zdroje, vrátane času. V programoch
Aflatoun a Aflateen (pre deti vo veku 6 – 18 rokov) kladieme dôraz aj na to, aby sa deti učili zaznamenávať
si základné finančné operácie ako príjmy a výdavky; v programe Aflatot sa deti učia, že plánovanie a tvorba
rozpočtu sú neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života a ovplyvňujú ich rozhodnutia.
Detské sociálne a finančné podniky
Deti podporujeme v tom, aby si v škole vytvárali svoje vlastné malé projekty sociálnych a finančných
podnikov. Projekty sociálnych podnikov sa môžu týkať čohokoľvek, čo robí život dieťaťa, školy alebo
komunity férovejším, bezpečnejším alebo zdravším. Vytvorenie malého podniku umožní deťom aktívne
a kreatívne využiť v praxi štyri predchádzajúce zručnosti a vedomosti. Samozrejme, typy podnikov sa budú
líšiť aj v závislosti od veku detí – v rámci programov Aflatoun a Aflateen (deti vo veku 6 – 18 rokov) sadia
deti okolo školy stromy, aby si zabezpečili tieň, súkromie a aby dopestovali nejaké plody. Môžu napríklad
aj zorganizovať kampaň proti fajčeniu, alkoholu a iným drogám. V programe Aflatot je podnik súčasťou Trhu
Aflatot, kde deti za pomoci učiteľov vystavujú svoje umelecké diela, hrajú divadlo alebo organizujú trh
výrobkov, ktoré vytvorili v programe Aflatot. V tomto programe má učiteľ alebo facilitátor významnejšiu
pomocnú a sprevádzajúcu úlohu v porovnaní s programom Aflateen a Aflatoun.

Aký je význam sociálneho a finančného vzdelávania v ranom detstve? (30
min)
Ciele
Uvažovať o dôležitosti zavedenia sociálneho a finančného vzdelávania v ranom a predškolskom veku,
poznať niektoré vhodné nástroje, ktoré deťom pomôžu dosiahnuť ich plný potenciál a čeliť výzvam, ktoré
ich môžu stretnúť.
Materiály
•

flipcharty

•

fixky

•

scenáre aktivít sociálneho a finančného vzdelávania (voliteľné - viď nižšie)

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili štyri skupiny. Každej skupine dajte flipchart a fixku.
Každej skupine prideľte jeden scenár. Môžete ich vytlačiť alebo jednotlivým skupinám nahlas prečítať.
Vysvetlite skupinám, že majú 10 minút na to, aby si premysleli nasledovné otázky a napísali svoje odpovede
na papier:
„Čo myslíte, akým sociálnym, ekonomickým, vývojovým, emocionálnym, fyzickým výzvam alebo
ohrozeniam môže čeliť dieťa z vášho príbehu?“
„Ako by im mohlo sociálne a finančné vzdelávanie pomôcť byť lepšie pripravený čeliť týmto výzvam?“
Po 10 minútach požiadajte každú skupinu, aby predstavila svoj scenár a odpovede. Upozornite ich, že na
prezentáciu majú 5 minút.
Na konci zosumarizujte základné body prezentácie zo začiatku tejto časti. Zvýraznite, že dôraz sa kladie na
vyvážený program sociálneho a finančného vzdelávania, ktorý pomáha deťom, aby boli odolné, aby sa
naučili identifikovať svoje silné stránky a vybaví ich zručnosťami a vedomosťami, ktoré im pomôžu aj v ich
neskoršom živote.
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Materiál na vytlačenie: Scenáre aktivít sociálneho a finančného vzdelávania

Gabriel má 5 rokov a je z mesta São Paulo v Brazílii. Jeho otec je profesor a mama lekárka. Býva vo
veľkej vile a majú 3 psov. Veľmi rád sa hrá počítačové hry a rád používa mamin mobilný telefón, hoci na
to sa mama zvykne nahnevať. Zbožňuje čokoládu, šarkany a svojich kamarátov zo škôlky. Jeho starí
rodičia bývajú ďaleko, ale navštevuje ich každé leto. Chodí k nim rád, lebo starká pečie úžasné koláče
a vždy mu dá tajne pár mincí, ktoré môže minúť na to, čo chce.

Sophie má 3 roky. Býva v sociálnom byte na predmestí Paríža vo Francúzsku. Veľmi rada chodí so
svojím otcom do parku, no v blízkosti ich bytu žiaden park nie je. Rada by sa išla hrať do malej záhrady
neďaleko budovy, v ktorej bývajú, ale mama jej tam nedovolí ísť, lebo by to mohlo byť nebezpečné.
V škôlke, do ktorej chodí, je veľa detí, ktorých rodičia pochádzajú z iných krajín ako napríklad Alžírsko,
Senegal alebo Čína. Sophie má niekedy problém porozumieť francúzštine, ktorou hovoria.

Destin má 5 rokov a pochádza z Kigali v Rwande. Jej otec je nezamestnaný a mama pracuje dlhé hodiny
v supermarkete. Aby sa dostala do práce, musí veľmi dlho cestovať. Destin je ich veľmi ľúto, hlavne
vtedy, keď počuje, ako sa hádajú. Veľa času trávi so starou mamou a starým otcom, je s nimi veľmi rada
a starká ju učí, ako spraviť chutné mizuzu – jej mama toto jedlo miluje.

Zhao mal len nedávno 3 roky. Je z Duoyishu, malej roľníckej dediny v Číne. Jeho mama aj otec pracujú
na poli a niekedy mu dovolia, aby im pomáhal. Rád sa dotýka zeme a hrá sa s chrobáčikmi. Jeho otec
hovorí, že ďalšiu zimu s ním on ani jeho mama nebudú; presťahujú sa do iného mesta, kde si budú hľadať
lepšiu prácu. Bude musieť ostať so starkou a starkým, oni ho budú chodiť navštevovať raz za mesiac.
Je z toho veľmi smutný.
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Ako využiť skúsenosti získané z tejto časti v materskej škole
Účastníci v tejto časti tréningu porozumejú tomu, že rozvíjanie finančnej gramotnosti je neoddeliteľné od
rozvíjania osobnostmých a sociálnych kompetencií. Toto pochopenie je kľúčovým bodom pre prácu
s metodikou. Skúsenosti s analýzou jednotlivých príbehov detí im pomôžu pochopiť, že štartovacia čiara
nie je pre každé dieťa rovnaká a každodenný výchovno-vzdelávací proces je nutné prispôsobovať životným
(sociálnym, ekonomickým, vývojovým, emocionálnym, fyzickým) okolnostiam, v ktorých sa dieťa nachádza.
Metodika Aflatot je komplexným programom, ktorého realizáciu si môže materská škola prispôsobiť svojim
materiálnym, priestorovým, organizačným a vzdelávacím potrebám. Dôležité je však, aby bol realizovaný
komplexne, teda žiadna z tém nesmie byť vynechaná, inak stráca svoj význam. Jednotlivé vzdelávacie témy
metodiky sa prekrývajú s národným kurikulom predprimárneho vzdelávania na Slovensku, Štátnym
vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie (2016), a preto nič nekladie prekážky jej
implementácie do bežného výchovno-vzdelávacieho procesu. Nadstavbou k štandardnému kurikulu je jeho
rozšírenie o oblasť rovíjania finačnej gramotnosti.
Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
Integráciu komplexného programu rozvíjania osobnostných, sociálnych kompetencií a finančnej
gramotnosti je možné realizovať jednoducho a bez personálnych, časových a byrokratických nákladov,
keďže v materskej škole sa nevyžadujú účebné plány ako súčasť učebných osnov. Z väčšej časti je možné
program Aflatot implementovať ako bežnú súčasť školského vzdelávacieho programu.
Čo sa týka rozvíjania osobnostných a sociálnych kompetencií, Metodika Aflatot sa dá pohodlne zapracovať
do obsahových celkov školského vzdelávacieho programu – nevyhnutná je však jej modifikácia podľa
podmienok a potrieb konkrétnej materskej školy. Konečná podoba vzdelávacích aktivít vždy záleží od
učiteľov, ktorí najlepšie poznajú deti, ich skúsenosti a vedia stanoviť ciele ich rozvoja.
Čo sa týka rozvíjania finančnej gramotnosti, tu treba počítať s učebnými osnovami rozšírenými o oblasť
finančnej gramotnosti detí v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v
materských školách (2016). Návrh na rozšírenie prináša Metodika Aflatot v predprimárnom vzdelávaní
(Vargová, 2017) v znení výkonových štandardov:
Vzdelávacia oblasť:
Výkonový štandard:

Človek a svek práce
Pozná na elementárnej úrovni význam platidla – peňazí v živote človeka.
Pozná koncept šetrenia, zdieľania a míňania peňazí.

Učitelia v spomínanej metodike nájdu aj didaktické odporúčania k realizácii programu Aflatot:
Postup implementácie programu rozvíjania personálnych, sociálnych kompetencií a finančnej
gramotnosti, Metodiky Aflatot, do školského vzdelávacieho programu:
1.

Spoznajte prostredie, z ktorého prichádzajú deti navštevujúce vašu materskú školu.

2.

Pomenujte prínosy, riziká a ohrozenia, ktoré prináša toto prostredie.

3.

Uvažujte spoločne, aké výzvy pre vzdelávanie tieto zistenia prinášajú.

4.

Pomenujte oblasti rozvoja osobnosti detí, na ktoré je potrebné sa zamerať, ktoré je potrebné
posilniť.

5.

Premietnite výzvy do cieľov v školskom vzdelávacom programe aj do zamerania materskej školy.

6.

Na základe cieľov a zamerania materskej školy uvažujte o spôsobe rozšírenia/prehĺbenia
učebných osnov.

7.

Spracujte konkrétne výkonové štandardy – cieľové požiadavky, navrhnite stratégie, ktorými ich
dosiahnete.

8.

Zapracujte ich do školského vzdelávacieho programu tak, aby ich deti vnímali ako prirodzenú
súčasť každodenných vzdelávacích aktivít, nie ako čosi cudzorodé, umelé.

Didaktické odporúčania k realizácii metodiky:
•

Uplatňujte premyslene formy organizácie činností detí podľa cieľa, ktorý sledujete. Každá
forma organizácie má svoj potenciál a svoje miesto pri rozvíjaní špecifických spôsobilostí detí.
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•

Individuálne formy – deti poznávajú svoje túžby, potreby, schopnosti.

•

Skupinové formy – deti sa učia prostredníctvom aktivít vyžadujúcich kooperáciu, že ku
konečnému výsledku môže prispieť každý; čo urobí jeden, ovplyvní vždy všetkých v skupine.
Učia sa spoluzodpovednosti aj individuálnej zodpovednosti za výsledky svojho rozhodovania
a konania.

•

Frontálne formy – posilňujú súdržnosť skupiny detí, triedu, materskú školu ako komunitu ľudí,
ktorí k sebe patria a majú možnosť ovplyvňovať okolie svojím cieleným konaním.

•

Zvážte časovú náročnosť trvania aktivít podľa schopností detí, rešpektujúc vekové alebo
individuálne osobitosti. Aktivity musia byť vyvážené v zmysle výkonnej a relaxačnej fázy, nesmú
deti preťažovať.

•

Preferujte metódy zážitkového, aktívne učenia sa detí pred metódami informačnoreceptívnymi, t. j. metódami jednostranného informovania detí smerom od učiteľa k deťom.

•

Vychádzajte z konkrétnych skúseností detí. Urobte aktivity osobnými a prepojenými so životom
detí, nie odtrhnutými od každodennej reality.

•

Využite deťom blízke kultúrne dedičstvo na rozšírenie ich obzorov.

•

Zahrňte do procesu širšie prostredie materskej školy ako aktívny učebný zdroj.

•

Vtiahnite do spolupráce rodiny detí atraktívnou formou. Nalaďte sa na ich postoje a potreby,
kultúrne preferencie, pokúste sa priblížiť k sebe svet rodiny a svet materskej školy. Využite nielen
školské, ale aj mimoškolské aktivity, počas ktorých máte možnosť priamo komunikovať. Eliminujte
spoluprácu formou odkazov
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Časť 3: Rané detstvo: Ako deti rastú, učia sa a vidia
svet
140 min
Obsah
Rané detstvo je obdobím nepretržitých zmien, rastu a vývinu. Deti sa učia nové veci každý deň a niekedy
nás až udivujú svojimi schopnosťami a zručnosťami. Učitelia v predprimárnom vzdelávaní musia mať
prehľad o tom, ako deti rastú a ako sa učia. My všetci si z detstva pamätáme tieto vývinové zmeny, sme
sami rodičmi alebo sme sa starali o súrodencov či o deti našich priateľov. Ak budeme stavať na týchto
základných osobných skúsenostiach, nebude ťažké pomôcť účastníkom získať ďalšie znalosti. Zároveň
treba pamätať na to, že každé dieťa je jedinečné a túto jedinečnosť by sme mali chápať a ceniť si ju - je totiž
predpokladom efektívneho učenia sa. Vývinové oblasti a fázy by mali byť interpretované flexibilne.
V tejto časti pomôžeme účastníkom pochopiť, aké sú kultúrne hodnoty a názory o deťoch a detstve a ako
tieto hodnoty ovplyvňujú to, ako vnímame jedinečnosť detí a tiež to, ako s nimi pracujeme.
Hlavný cieľ
Opísať, ako deti rastú a ako sa učia, poznať základné informácie ohľadne vývinu osobnosti dieťaťa.
Porozumieť, ako boli vytvorené jednotlivé aktivity Metodiky Aflatot tak, aby podporovali a stimulovali
holistický (celostný) vývin dieťaťa.
Prehľad aktivít
Zahrievacia aktivita: Spomienka z detstva

20 min

Skúmame, ako rastú deti

30 min

Oblasti vývoja v praxi

40 min

Každé dieťa je jedinečné

20 min

Obrazy detstva

30 min

Zahrievacia aktivita: Spomienka z detstva (20 Min)
Poznámka: obsiahlejšiu verziu tejto aktivity nájdete v knihe M. Irvina (1999): Vzdelávanie v ranom detstve:
Tréningový manuál; Bernard Van Leer/UNESCO; s. 86. Stiahnuť si ju môžete tu:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001194/119438e.pdf
Ciele
Uvedomiť si už získané vedomosti o vývine osobnosti dieťaťa vyplývajúce z osobnej skúsenosti účastníkov;
rozšíriť si vedomosti o téme vývinu osobnosti dieťaťa a jeho štádií.
Materiály
•

malé kúsky papiera

•

perá

•

fixky
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•

flipchartové papiere (umiestnené na stenu)

Kroky
Každému účastníkovi dajte kúsok papiera a pero a povedzte im, aby sa zamysleli nad nasledovnou
otázkou:
„Ktoré veci ste radi robili v detstve? Vyberte si z nich jednu vec.“
Dajte im 2 – 3 minúty na to, aby na papier napísali odpoveď (jednu krátku vetu – napr. rád som sa hral na
ihrisku, bola som rada so starými rodičmi).
Keď majú úlohu hotovú, vyberte niekoľko dobrovoľníkov, ktorí prečítajú svoju odpoveď.
Požiadajte účastníkov, aby pracovali vo dvojiciach a spoločne identifikovali potreby prislúchajúce k tejto
spomienke z detstva; nech tieto potreby napíšu na papier. Vysvetlite im, že na túto úlohu majú 2 – 3 minúty.
Napríklad: Rád som sa hral na ihrisku = potreba aktívne sa hrať vonku / Bola som rada so starými rodičmi
= potreba cítiť lásku a náklonnosť.
Keď splnili úlohu, požiadajte každú dvojicu, aby sa s identifikovanými potrebami podelili so skupinou
a zapíšte ich na flipchart.
Ukážte, ako každá potreba zodpovedá rôznym aspektom osobnosti dieťaťa. Poukážte na to, ako niektoré
korešpondujú s fyzickými potrebami (potreba hrať sa, jesť, atď.), niektoré so sociálnymi alebo
emocionálnymi potrebami (potreba byť s kamarátmi, potreba byť milovaný, potreba, aby sa o nás niekto
staral, potreba vyjadriť pocity, atď.). V tejto fáze budete rozlišovať len medzi týmito dvoma kategóriami;
ďalšiemu a jemnejšiemu rozlíšeniu medzi rôznymi potrebami a im zodpovedajúcim vývinovým štádiám sa
budete venovať neskôr.

Skúmame, ako deti rastú (30 min)
Ciele
Prehĺbiť chápanie vývinových oblastí detí; demystifikovať používanú terminológiu.
Materiály
•

flipchart

•

fixky

•

flipchartový papier s nadpismi – vývojovými štádiami (viď nižšie)

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po 4 – 5 členov.
Každej skupine dajte flipchartový papier a fixku.
Každá skupina nech nakreslí obrys 4-ročného dieťaťa. Povedzte im, aby si predstavili toto dieťa (Je to
chlapec? Dievča? Kde býva?). Vysvetlite im, že majú 20 minút na to, aby napísali všetky veci, ktoré toto
dieťa dokáže a všetky veci, ktoré rado robí.
Po 20 minútach ukážte účastníkom na flipcharte rozpísané vývinové oblasti (viď nižšie). Vyzvite každú
skupinu, aby jednotlivé schopnosti a záujmy dieťaťa umiestnili pod jednotlivé nadpisy. V prípade, že sa
niektoré charakteristiky opakujú viackrát (uviedli ich viaceré skupiny), na flipchart ich zapíšte len raz.
Flipchart “Vývinové oblasti”
Fyzický rozvoj

Sociálny rozvoj

Emocionálny rozvoj

Kognitívny rozvoj
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Povedzte účastníkom, aby sa zamysleli nad tým, ako sa môžu tieto schopnosti a kompetencie meniť
v priebehu času. Spýtajte sa ich:
„Čo myslíte, ako sa tieto schopnosti dieťaťa zmenia medzi 3. a 6. rokom jeho života?“
Pamätajte na to, že je potrebné zapojiť do práce celú skupinu po každej prezentácii a povzbudiť ich do
práce prostredníctvom otázok typu: Kto má iný nápad? Prečo si to myslíte?
Poproste účastníkov, aby sa pokúsili spoločne definovať každú vývinovú oblasť:
„Ako by sme mohli definovať fyzický rozvoj? A čo sociálny rozvoj?“
Ak to dovoľuje čas, požiadajte niekoľko dobrovoľníkov, aby pod každý stĺpec (vývinovú oblasť) napísali
definíciu tej-ktorej oblasti.
Pozbierajte všetky postery s charakteristikami detí, ktoré vytvorili účastníci. Znova ich použijete
v nasledujúcej aktivite „Každé dieťa je jedinečné“.

Oblasti vývinu v praxi (40 min)
Cieľ
Pochopiť, ako jednotlivé aktivity v Metodike Aflatot stimulujú rôzne vývinové oblasti.
Materiály
•

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Pieseň o Aflatounovi

•

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Svet pre deti

•

Plán aktivityC: Metodika Aflatot, Šou talentov

•

Plán aktivity D: Metodika Aflatot, Splním si svoje sny

•

flipchartový papier s nadpismi – vývinovými štádiami (viď nižšie)

•

flipchartové papiere

•

fixky

Kroky
Začnite brainstormingom a požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad nasledujúcimi otázkami:

Tipy pre facilitátora
Vývinové oblasti, ktoré tu uvádzame, sa zhodujú s tými, ktoré uvádzame v Metodike Aflatot. Ak sa o nich
chcete dozvedieť viac a ak si chcete prečítať viac o tom, ako sa Aflatot snaží o zvýšenie a podporu
holistického rozvoja detí, prezrite si Metodiku Aflatot, Časť Úvod.
Pamätajte na to, že vývin dieťaťa môže byť kategorizovaný rôzne a ani jeden prístup nie je správny alebo
nesprávny, avšak dôležité je, aby boli vypracované na vedeckom základe.
Užitočný zdroj, ktorý môže pomôcť do hĺbky pochopiť vývinové oblasti dieťaťa a zoznámiť sa s rozsiahlejším
a detailnejším spôsobom kategorizácie vývinu dieťaťa je dokument Svetovej banky „Príručka na meranie
vývinu v ranom detstve v krajinách s nízkymi alebo strednými príjmami.”
Túto príručku nájdete tu:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29000/WB-SIEF-ECDMEASUREMENT-TOOLKIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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„Ako môže spievanie príbehu a opakovanie rýmov dieťaťu pomôcť pri jeho rozvoji? Ako to pomáha
pri jeho fyzickom rozvoji? A čo jeho kognitívny rozvoj? Mohli by tieto aktivity pomôcť aj pri jeho
sociálnom alebo emocionálnom rozvoji? Ako?”
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili 4 skupiny.
Každej skupine dajte jeden z plánov aktivity vychádzajúcich z Metodiky Aflatot, flipchartový papier a fixky.
Povedzte im, aby si aktivitu prečítali a premysleli si, ako pomáha rozvíjať celú osobnosť dieťaťa. Názor na
to, ako aktivita napomáha rozvoju dieťaťa, nech napíšu na svoj flipchart. Napovedzte im, aby rozlišovali
jednotlivé oblasti vývinu a aby odpovede, ktoré píšu na flipchart, štruktúrovali tak, ako uvádza táto tabuľka:

Kognitívny rozvoj

Fyzický rozvoj

Emocionálny rozvoj

Sociálny rozvoj

Po 20 minútach požiadajte každú skupinu, aby prečítala niekoľko príkladov odpovedí, ktoré napísala.
Každej skupine dajte na prezentáciu 3 – 4 minúty. Momentálne nebude potrebné, aby každá skupina čítala
všetky odpovede, ktoré uviedli.
Nezabudnite do aktivít zapájať celú skupinu. Vďaka tomu zistíte, či je všetkým jasný koncept a dôležitosť
vývinových oblastí. V ďalších častiach sa budete k tejto téme často vracať.

Každé dieťa je jedinečné (20 min)
Ciele
Uvedomiť si, že každé dieťa sa rozvíja svojím vlastným, jedinečným spôsobom; identifikovať faktory, ktoré
môžu ovplyvniť vývin dieťaťa.
Materiály
•

postery s charakteristikami dieťaťa z predchádzajúcej aktivity (Skúmame, ako deti rastú)

•

lepiace papieriky (2 rozdielne farby)

•

perá

Kroky
Zaveste charakteristiky detí na steny miestnosti alebo ich vedľa seba poukladajte na zem.
Rozdajte účastníkom niekoľko lepiacich papierikov (všetky rovnakej farby) a perá. Povedzte im, aby si
pozreli všetky vystavené postery. Ak nájdu charakteristiky a záujmy, pri ktorých nesúhlasia, že reprezentujú
4-ročné dieťa, nech v krátkosti na papierik napíšu dôvod (napríklad: 4-ročné dieťa je príliš malé na to, aby
robilo niečo také alebo túto zručnosť získava už v skoršom veku, a pod.). Tieto papieriky nech potom
prilepia na poster ku konkrétnej charakteristike alebo záujmu.
Po 10 minútach dajte účastníkom ďalšie papieriky (všetky rovnakej farby, no inej ako predtým).
Tipy pre facilitátora:
Ako pomôcku pri definovaní každej vývinovej oblasti použite tieto kľúčové slová:
Fyzický rozvoj: jemná motorika, hrubá motorika, telesný vzrast, biologické špecifiká detského organizmu.
Sociálny rozvoj: morálny vývin a hodnoty, vzťahy a interakcie s ostatnými, hra dieťaťa, schopnosť
spolupráce, sociálne roly dieťaťa, sociálny priestor dieťaťa.
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Emocionálny rozvoj: vyjadrenie citov, narábanie s emóciami, emocionálna stabilita, zložitosť citov,
uvedomenie si citov.
Kognitívny rozvoj: jazykové schopnosti, reč, myslenie, kreatívne činnosti, predstavivosť, pamäť, vnímanie,
fantázia dieťaťa.
Povedzte účastníkom, aby sa pozreli na predchádzajúce komentáre a v prípade, že s nimi nesúhlasia, aby
prilepili hneď vedľa nich nový papierik s vyjadrením, prečo nesúhlasia s napísaným názorom. Snažte sa
medzi nimi prechádzať a pomôžte im premýšľať nad komentármi uvedenými na lepiacich papierikoch a byť
pri čítaní kritický.
Po 5 minútach účastníkov požiadajte, aby sa pozreli na postery a na lepiace papieriky. Postery by už mali
byť pokryté množstvom komentárov.
Podnieťte diskusiu týmito otázkami:
„Čo myslíte, čo sa stalo? Prečo je tu toľko komentárov a nesúhlasných názorov o schopnostiach
a záujmoch 4-ročných detí?”
Ak je to potrebné, zdôraznite, že každé dieťa je jedinečné. Tipy pre facilitátora (viď nižšie) vám pomôžu viesť
diskusiu.

Tipy pre facilitátora:
Z výsledkov predchádzajúcej aktivity (Každé dieťa je jedinečné) by malo byť zrejmé, že neexistuje jedna
správna odpoveď týkajúca sa obrazu vývinovej úrovne 3-ročného dieťaťa: každé dieťa je jedinečné.
Jednotlivé oblasti osobnosti dieťaťa sú navzájom prepojené a každé dieťa sa bude rozvíjať ako celistvá
osobnosť v jeho fyzickej, emocionálnej, kognitívnej a sociálnej oblasti, pričom priebeh tohto vývinu a
míľniky, ktoré dosiahne, budú síce podobné, no ani jedno dieťa sa nebude vyvíjať rovnako a v rovnakom
čase ako ostatné deti. Vývin dieťaťa je individuálny a nerovnomerný, u každého dieťaťa prebieha jedinečným
tempom a spôsobom.
Vývin dieťaťa je jedinečne ovplyvňovaný komplexnou sústavou biologických a sociálnych faktorov, kvôli
čomu nie je možné porovnávať jednotlivé deti. Faktory ako výživa, zdravé životné prostredie, podpora
rodičov a starostlivosť sú len niektoré prvky, ktoré spolu s bezpečným, podporujúcim a stimulujúcim
prostredím, v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie a raná starostlivosť, ovplyvňujú rast dieťaťa a
jeho vývin.
Nemenej dôležitý pohľad pre pochopenie toho, aké má byť dieťa a detstvo v určitom štádiu, je pohľad
na detstvo ako sociálny jav. Tento pohľad je výrazne ovplyvnený kultúrou, históriou krajiny, jej
politickou aj ekonomickou situáciou. Ovplyvňuje napríklad mieru autonómnosti, ktorá sa deťom
priznáva, prijateľnosť/neprijateľnosť telesných trestov, metódy liečebných postupov u detí,
stravovanie detí, hračky a predmety pre deti, kultúrne produkty určené pre deti (literatúra, hudba,
film, divadlo), spôsob trávenia voľného času detí, postavenie dieťaťa v rodine a dokonca aj špecifiká
architektúry.
Viac si prečítajte v knihe: B. Kasáčovej a K. Ľuptákovej Sociálne aspekty detsva a výchovy, Banská
Bystrica: PF UMB 2002
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Obrazy detstva (30 min)
Ciele
Zamyslieť sa nad našimi kultúrnymi hodnotami a predstavami o deťoch a detstve; pochopiť, ako naše
kultúrne hodnoty a predstavy ovplyvňujú našu každodennú činnosť v predprimárnom vzdelávaní.
Materiály
•

flipchartové papiere

•

fixky

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili 4 skupiny. Každej skupine dajte flipchartový papier a fixky.
Povedzte každej skupine, aby sa krátko zamyslela nad nasledujúcimi otázkami:
„Aké postavenie majú vo vašej kultúre deti a detstvo? Čo vo vašej kultúre deti musia a čo nesmú?
Prečo je to tak? Aké máme očakávania od svojich detí? Kto to určuje, kto na to odhliada?“
Po 10 minútach požiadajte každú skupinu, aby vám prečítali svoje odpovede a veďte diskusiu, pri ktorej
poukážete na rozdiely a podobnosti v jednotlivých názoroch, hodnotách a predstavách rôznych skupín
alebo rôznych ľudí.
Potom povedzte každej skupine, aby sa zamyslela nad nasledujúcimi otázkami a dajte im 10 minút na to,
aby sformulovali odpovede:
„Čo myslíte, aké postavenie mali vo vašej kultúre deti a detstvo v časoch vašich prastarých rodičov?
Čo v ich časoch deti museli a čo nesmeli? Prečo to tak bolo? Aké mali očakávania od svojich detí?”
Kto to určoval, kto na to dohliadal?“
Vyvolajte v skupine diskusiu, ktorá sa bude týkať rozdielov a podobností medzi hodnotami a predstavami
o deťoch a detstve, ktoré máme my a ktoré mali naši starí rodičia.
Poukážte na to, že dospelým sa k deťom vždy viazali špecifické hodnoty, predstavy a názory a tieto
hodnoty sa v priebehu času zmenili; takisto sa líšia v jednotlivých sociálnych triedach, rôznych kultúrach
a aj medzi jednotlivými ľuďmi.
Opýtajte sa účastníkov:
„Čo myslíte, ovplyvňuje našu prácu s deťmi to, že máme rôzne hodnoty, názory a predstavy?”
Uistite ich, že počas nácviku vyučovacích metód sa budete hlbšie venovať aj tomu, ako sú naše vyučovacie
metódy ovplyvnené našimi názormi a hodnotami.
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Tipy pre facilitátora:
Spôsob, akým bola vyvinutá Metodika Aflatot, odráža špecifický súbor predstáv, hodnôt a názorov na deti
a detstvo, ktoré zdieľame. Sú to tieto:


Deti sú kreatívne, zvedavé, aktívne a sociálne bytosti.



Deti majú aktívnu úlohu vo vytváraní a určovaní svojich vlastných sociálnych životov.



Deti sú schopné a kompetentné.



Deti majú potreby, práva a zodpovednosti.



Deti majú vedomosti, skúsenosti a záujmy, na ktoré by sa malo zamerať ich vzdelávanie.



Deti sa učia nezávislým skúmaním.



Deti sú prirodzene zvedavé.



Deti sa učia prostredníctvom hry.



Deti sa učia pri sociálnej interakcii.

Táto interpretácia vychádza z fyziologického a sociologického prístupu, ktorý vznikol pred niekoľkými
rokmi. Okrem iného odráža prístup zavedený Jamesom, Jenksom a Poutom. (Viac informácií: James, Jenks
a Pout, 1998. Teória dieťaťa. Cambridge University Press.)
V tomto manuáli nenájdete žiadnu zmienku o presný ch míľnikoch alebo vývinových štádiách dieťaťa. Toto
je v súlade s naším názorom, že spôsob, akým sa vyvíjajú deti, je flex ibilný a unikátny. Podporuje to náš
špecifický pohľad na dieťa, ktorý dáva prednosť jedinečnosti dieťaťa pred jeho štandardizáciou. (Viac
informácií: Woodhead a Faulkner, 2000. Subjekt, objekt alebo účastníci, dilemy psychologického výskumu
detí. I n. P. Christensen a A. James (Eds.). Výskum detí. Londýn. Routledge Falmer.)
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Časť 4: Prístup Aflatot v predprimárnom vzdelávaní
120 min
Obsah
Program Aflatot a Metodika Aflatot vychádzajú z konštruktivistického pohľadu na učenie sa dieťaťa; kladú
dôraz na hru ako prostriedok učenia sa dieťaťa a uplatňujú prístup založený na aktívnom učení. V tejto časti
predstavíme koncept Aflatot hravým a prístupným spôsobom. Berte do úvahy, že účastníci pôsobiaci
v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti už môžu byť s touto terminológiou oboznámení; pre
niektorých ale bude úplne neznáma. Bude pre vás veľmi užitočné zistiť, na akej úrovni sú skúsenosti
jednotlivých účastníkov vo vašej skupine – pomôže vám to pripraviť túto časť v zodpovedajúcej náročnosti
a obsahu. V tejto časti nájdete aj doplňujúce dokumenty, ktoré vám pomôžu pri vedení aktivít.
Hlavný cieľ
Poznať princípy pedagogického prístupu, ktorý sa uplatňuje v programe Aflatot. Rozumieť hodnote na dieťa
orientovaného kurikula a aktívneho učenia sa a vedieť, ako včleniť tieto pedagogické prístupy do vlastnej
praxe v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti.
Prehľad aktivít
Brainstorming: Deti sa učia najlepšie, keď...

20 min

Aktívne učenie v praxi

60 min

Program Aflatot: Na dieťa orientované kurikulum

40 min

Brainstorming: Deti sa učia najlepšie, keď... (20 min)
Ciele
Poznať postupy, ako deti aktívne zapájať do činnosti a ako stimulovať ich učenie; poznať princípy didaktiky
predprimárneho vzdelávania.
Materiály
•

lepiace papieriky

•

perá

•

fixky

•

flipchart „Deti sa učia najlepšie, keď...“ (viď nižšie)

Kroky
Začnite brainstormingom. Požiadajte účastníkov, aby sa spoločne zamysleli nad tým, aký typ aktivít deti
stimuluje alebo povzbudzuje k aktivite.
„Kedy podľa vás deti počas vzdelávacej aktivity pozornejšie počúvajú učiteľa? Kedy sa začnú nudiť?
Čo sa stane počas prednášania učiteľa? Čo povzbudí entuziazmus a kreativitu detí? Kedy začnú
zívať?”
Ak majú účastníci pracovné skúsenosti z predprimárneho vzdelávania, povedzte im, aby uvádzali reálne
príklady, ak nie, pomôžte im zamyslieť sa nad možnými scenármi.
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Každému účastníkovi dajte niekoľko lepiacich papierikov a pero a požiadajte ich, aby napísali niekoľko vecí,
ktoré stimulujú učenie detí. Nechajte ich doplniť nasledujúcu vetu:
Deti sa najlepšie učia, keď...
Vysvetlite im, že „vec“ môžu interpretovať tak široko, ako potrebujú – vrátane správania toho, kto realizuje
predprimárne vzdelávanie, vyučovacích metód, atď. Napríklad: Deti sa najlepšie učia, keď učiteľ využíva
hry. Deti sa najlepšie učia, keď učiteľovi dôverujú.
Po 5 minútach ukážte účastníkom poster s nasledovnými nadpismi:
Prístup učiteľa

Predstavy
a hodnoty učiteľa

Obsah kurikula

Vyučovacie metódy

Deti sa najlepšie učia, keď...

Požiadajte každého účastníka, aby nahlas prečítal, čo napísal na lepiace papieriky a aby ich nalepil vždy
do stĺpca, do ktorého sa podľa neho táto odpoveď hodí najviac. Nezabudnite, že niektoré odpovede sa
môžu hodiť do viac ako jedného stĺpca.
Nižšie uvádzame príklad možných odpovedí a spôsobu ich kategorizácie:
Prístup učiteľa

Predstavy
a hodnoty učiteľa

Obsah kurikula

Vyučovacie
prostriedky

metódy,

Deti sa najlepšie učia, keď...
Učiteľ využíva hry
Deti dôverujú učiteľovi
Učiteľ verí deťom
Bavia sa

Učiteľ si cení každé
dieťa

To, čo sa deti učia,
odráža ich záujmy

Učiteľ verí, že každé
dieťa je schopné

Bavia sa

Používa sa veľa hier
Podieľajú na aktivitách
Bavia sa

Učiteľ verí deťom

Pamätajte si, že je dôležité zapájať celú skupinu a podporovať ich kritické myslenie tým, že sa ich budete
pýtať otázky:
„Kto má iný názor? Prečo si to myslíte?”
Kým účastníci nalepujú svoje lepiace papieriky, snažte sa odstraňovať tie, ktoré sú nadbytočné (duplicitné)
a zoskupujte poznámky do skupín s rovnakou témou.
Nakoniec im vysvetlite, že práve spísali kľúčové časti pedagogického prístupu. Zdôraznite, že
pedagogický prístup je len technický pojem, ktorý v sebe nesie dva hlavné aspekty: vyučovaciu metódu
používanú učiteľom v predprimárnom vzdelávaní a „prísady“, ktoré používa, aby pomáhal deťom učiť sa
a rásť. Tieto „prísady“ zahŕňajú správanie učiteľa a postoj, ktorý má k deťom a ich rodinám, čo prispieva
k riadeniu rastu a vývoja detí.
Vysvetlite im, že Aflatot je založený na špecifickom pedagogickom prístupe a niektoré z odpovedí, ktoré
uviedli na flipcharte, sú súčasťou tohto prístupu. Prístup orientovaný na dieťa, prístup zameraný na
aktívne učenie a učenie sa prostredníctvom hier sú tri základné prvky programu Aflatot.
V ďalších častiach budeme hlbšie skúmať tieto prístupy a využijeme ich v praxi v cvičných aktivitách.
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Tipy re facilitátora:
Nie je potrebné, aby ste účastníkom poskytli presnú definíciu pedagogiky alebo pedagogického prístupu,
no ak si myslíte, že by vám to pomohlo pri vedení tejto časti, môžete použiť nižšie uvedené príklady. Pokojne
ich použite v tomto znení alebo ich prerozprávajte v súlade s vašimi potrebami.
„Pedagogika (a pedagogické interakcie) sa vzťahuje na to, ako sa dospelí venujú deťom v ranom veku, aby
dosiahli rozvojové ciele, a čo riadi ich metódy. Pedagogika predstavuje súbor inštrukčných techník a
stratégií, ktoré umožňujú učenie a vytvárajú možnosti na získanie vedomostí, zručností a dispozícií v rámci
určitého sociálneho a materiálneho kontextu. Tento pojem sa vzťahuje na interaktívny proces medzi
učiteľom a žiakom a na prostredie, v ktorom sa uskutočňuje vzdelávanie.” (Siraj-Blatchford et al., 2002.
OECD. Prehľad pedagogiky v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti, s. 22)
„Pedagogika nie je len samotný akt učenia; je to akt učenia ovplyvňovaný nápadmi, hodnotami a
predstavami, ktoré ho podporujú a motivujú. Pedagogika je aj praktická – jej cieľom je prispieť k vytvoreniu
zručností, vedomostných štruktúr alebo spôsobov myslenia, čo ľuďom umožní zúčastňovať sa na svojom
súčasnom a budúcom živote a transformovať ho.” (UNESCO/ARNEC, 2012, s. 6)
Ak by ste si chceli prečítať viac o tom, čo je pedagogika, môžete použiť tieto online zdroje:
•

OECD Prehľad pedagogiky v predškolskom veku a ranej starostlivosti,
https://www.oecd.org/education/early-childhood-education-and-care-pedagogy-reviewengland.pdf

•

UNESCO/ ARNEC, Inovatívne pedagogické prístupy v predškolskom veku a ranej starostlivosti v
pacifickom regióne, 2012, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002460/246050E.pdf

Prístup zameraný na aktívne učenie (60 min)
Cieľ
Pomôcť účastníkom oboznámiť sa s prístupom zameraným na aktívne učenie, ktorý sa využíva v Metodike
Aflatot.
Materiály
•

kópie scenárov z tried (viď nižšie)

•

flipchartové papiere

•

flipchart s pripravenými otázkami (viď nižšie)

•

fixky

•

kópie Kontrolného listu Aktívne učenie v triede v predprimárnom vzdelávaní (voliteľné)

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili 4 skupiny.
Každej skupine dajte 1 flipchartový papier, fixky a nasledujúce 2 scenáre z tried.
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Materiál na vytlačenie: Scenáre z tried

Trieda A
Je 10 hodín ráno. Všetky deti ticho sedia okolo stola a učiteľka sa prehŕňa v kope kníh na poličke pri svojom
stole. Niektoré deti zívajú a niektoré sa pozerajú von oknom. Učiteľka vyberie príbeh, posadí sa na svoju
stoličku a začne ho čítať. Jedno z detí klopká na stôl, a tak mu povie, aby bolo ihneď ticho a počúvalo.
Ďalšie dieťa sa pozerá na dlážku a jedno je zaujaté škrabancom na stole. Jedno z detí sa pokúsilo spýtať
otázku, ale učiteľka ho hneď umlčí a povie mu, že nie je správny čas na otázky, lebo im práve číta príbeh.
Potom učiteľka vysvetlí, čo je témou dňa a dá deťom úlohu nakresliť košík so zeleninou a ovocím. Dá im
farbičky a papiere a nechá deti, aby kreslili. Prechádza sa po triede, nazerá ponad plecia detí, napomína
ich, keď nedodržali zadanie alebo keď použili nesprávne farby. Často im hovorí, aby boli ticho, nerozprávali
a sústredili sa.
Je 11 hodín a deti si v tichosti kreslia pri svojich stoloch. V triede sú aj nejaké hračky, ale sú zatvorené v
uzamknutých skrinkách. Počujeme, ako učiteľka hovorí: „Čo som povedala? Že mrkva je...? Mrkva je ze...“
„Zelenina,“ počujeme odpovedať naraz všetky deti. „A jablko je o...“ „Ovocie,“ naraz odpovedia deti.
Neskôr, keď sa deti vonku voľne a spontánne hrajú, učiteľka robí „len“ dozor. Počujeme, ako usmerňuje
deti; dbá predovšetkým na bezpečnosť a disciplínu.

Trieda B
Je 10 hodín ráno. Deti sedia v kruhu v tichom kúte miestnosti plnej vankúšov, po stranách sú police s
knihami. Učiteľ sedí s nimi a pýta sa detí, či by si chceli najprv prečítať príbeh alebo zaspievať pesničku.
Vyberú si čítanie príbehu. Michael a Joan sa rozbehnú k polici s knihami a vyberú spomedzi kníh tú, z ktorej
by chceli počuť príbeh. Dnes sú na rade – oni budú vyberať, ktorý príbeh sa bude čítať. Učiteľ číta príbeh;
občas prestane a pýta sa detí rôzne otázky: „Čo myslíte, čo znamená toto slovo? Kto má iný nápad? Prečo
si to myslíte? Čo myslíte, ako sa skončí príbeh?“
Keď dočítajú, prinesie krabicu, v ktorej je malá dierka. Deťom povie, aby hádali, čo je vo vnútri. Deti skúšajú
krabicu poťažkať v rukách, strčia nos do dierky, aby ovoňali obsah krabice, skúsia ju potriasť. Niektoré deti
skúšajú, niektoré odpovedajú a ďalšie analyzujú tajomný objekt.
O 12 sú deti vonku – hrajú sa v záhrade, niektoré sa hrajú s hračkami, iné sa starajú o triedny zeleninový
záhon, na ktorom pestujú druhy zeleniny, o ktorých si čítali príbeh, niektoré skúmajú lupami nízke kríky a
rastliny, ktoré obklopujú záhradu. Niektoré deti sa snažia chytiť mravce utekajúce do malej diery v zemi,
ďalšie sa hrajú s vodou a blatom.
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Povedzte účastníkom, aby si prečítali scenáre a identifikovali, ktoré prostredie poskytuje stimulujúci,
kreatívny a pútavý vyučovací prístup a ktorý je menej stimulujúci.
Ukážte účastníkom flipchart s nasledujúcimi otázkami. Povedzte im, aby si ich prečítali a aby svoje
odpovede napísali na flipchartový papier (zoznamy nech označia A a B). Vysvetlite im, že na túto úlohu
majú 20 minút.

A.

Prostredie jednej z dvoch tried je pre deti menej stimulujúce a pútavé. Aké zmeny by ste navrhli,
aby ste vytvorili prostredie, ktoré deti viac upúta a bude ich viac stimulovať?

B.

Ktoré prvky robia prostredie druhej triedy pre deti pútavejšie, stimulujúcejšie a kreatívnejšie?

Po 20 minútach požiadajte každú skupinu, aby odprezentovala svoje zistenia. Na predstavenie majú 5
minút. Nech si svoje kľúčové odpovede zapíšu na flipchart. Snažte sa vyhnúť opakovaniu a zoskupte
odpovede týkajúce sa rovnakých tém.
Keď máte túto časť hotovú, vysvetlite, že niektoré z uvedených stratégií tvoria podstatu prístupu
zameraného na aktívne učenie, ktorý tvorí jadro Metodiky Aflatot.
V tomto čase už asi máte na flipcharte väčšinu prvkov, ktoré tvoria prístup zameraný na aktívne učenie.
Nižšie nájdete kontrolný list aktívneho učenia v predprimárnom vzdelávaní, ktorý vám môže pomôcť doplniť,
čo ešte chýba. Ak pracujete s účastníkmi, ktorým nie je úplne známe uplatňovanie prístupu zameraného na
aktívne učenie v prostredí predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti, bude vhodné tento kontrolný
zoznam vytlačiť a rozdať im ho.
Na konci tejto aktivity vyzvite účastníkov, aby sa zamysleli nad nasledujúcou otázkou:
„Ktoré vývojové oblasti stimulujeme aktívnym učením? Ako?“
Požiadajte účastníkov, aby premýšľali nad tým, ako aktívne učenie holistickým spôsobom zasiahne dieťa
a ako podporuje jeho sociálny, emocionálny, kognitívny a fyzický rozvoj.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list aktívneho učenia v predprimárnom
vzdelávaní

DETI:
•

Slobodný výber detí je kľúčový: väčšinu dňa si môžu deti samostatne vybrať z dostupných hračiek,
aktivít, materiálov.

•

Učenie má pre dieťa zmysel: vychádza z jeho záujmov a z jeho už získaného poznania a
skúseností.

•

Vzdelávacie aktivity sú primerane náročné, stimulujú zvedavosť detí.

•

Vzdelávacie aktivity na seba nadväzujú, integrujú v sebe rôzne vzdelávacie oblasti.

•

Deti majú na aktivity toľko času, koľko potrebujú.

•

Deti môžu hovoriť, spontánne a voľne sa prejavovať vlastnými slovami.

•

Deti sa môžu pýtať otázky, riešiť problémy a nezávisle myslieť.

•

Deti môžu používať svoje zmysly na nezávislé skúmanie materiálov.

•

Deti rozhodujú, čo sa bude robiť s dostupnými materiálmi.

•

Deti si môžu samostatne vybrať z dostupných nástrojov vhodných pre ich vek.

•

Deťom často čítame a často sa s nimi rozprávame.

•

Deti sa môžu voľne hrať.

•

Spätná väzba k jednotlivým aktivitám je dôležitá pre učiteľa aj pre deti.

FACILITÁTORI:
•

Facilitátori vytvárajú deťom uvoľnené a priateľské prostredie.

•

Facilitátori pripravujú prostredie v triede tak, aby umožňovalo deťom voľne sa rozhodovať a aktívne
sa zapájať.

•

Facilitátori počúvajú a povzbudzujú deti v myslení.

•

Facilitátori povzbudzujú deti, aby veci robili samostatne.

•

Facilitátori vytvárajú denný program.

•

Facilitátori plánujú aktivity na základe záujmov detí a ich aktivít.

•

Facilitátori vedú vzdelávanie detí bez prispôsobovania tomu, čo chcú oni ako facilitátori.

•

Facilitátori si vytvárajú pozitívne vzťahy s deťmi a ich širšími sociálnymi sieťami (rodinami).

•

Facilitátori poskytujú deťom širokú škálu materiálov, ktoré môžu deti voľne používať.

•

Facilitátori rešpektujú rozdielne predpoklady a rozdielne výsledky detí.
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Program Aflatot: Na dieťa orientované kurikulum (40 min)
Poznámka: Originálny príbeh z tejto aktivity napísal Heinz Körner. Pre účely tejto aktivity je krátený. Dlhšiu
verziu nájdete v manuáli pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, ktorý vyvinula mimovládna organizácia
Ba Futura Timor Leste (Tréningový manuál pre učiteľov – rané detstvo, vydaný v júni 2012). Link na manuál
a úplné znenie príbehu nájdete tu: https://www.globalgiving.org/pfil/13951/projdoc.pdf.
Ciele
Porozumieť princípu kurikula orientovaného na dieťa; poznať prvky prístupu, v centre ktorého je dieťa.
Materiál
•

flipchart

•

fixky

Kroky
Prečítajte účastníkom nasledujúci príbeh:

Príbeh o strome, ktorý chcel svetlo
Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden záhradník. Jedného dňa zobral svoju manželku do záhrady a spoločne
zasadili strom. Netrvalo dlho a semienko začalo rásť. Už z neho bolo vidieť malý zelený kúsok, ktorý
vytŕčal zo zeme. Strom, ktorý ešte nebol úplne dospelý, cítil teplo slnka po prvý raz vo svojom živote. Bol
šťastný a vďačný, že je na Zemi a vystrel sa k slnku. „Pozri!“ povedal záhradník. „Nie je náš malý
stromček krásny?“ Jeho žena súhlasila. „Áno,“ povedala, „je rozkošný.“
Strom rástol a bol vyšší a vyšší. Každým dňom bol bližšie k slnku. Cítil vietor a dážď a užíval si, ako je
pevne zakorenený. Záhradník a jeho manželka sa naň často chodili pozerať. Strom polievali a obdivovali
jeho krásu. Strom bol veľmi šťastný. V záhradníkovi a jeho žene mal niekoho, kto ho miloval a kto sa oňho
staral, kto ho ochraňoval a dbal na to, aby sa nikdy necítil sám.
A tak strom rástol a rástol cítiac slnko, vietor a dážď, bol milovaný a on miloval tiež. Jedného dňa si strom
uvedomil, že by bolo krásne, keby narástol viac doľava, pretože tam bolo slnko silnejšie. Tak začal rásť
tým smerom. „Pozri!“ povedal záhradník svojej žene. „Náš strom začína rásť nakrivo! Odkedy to stromy
môžu robiť?! Ja, záhradník, to nesmiem dopustiť! Nikdy!“ A tak žena odišla po nožnice.
„Au,“ plakal strom. Ľudia, ktorých miloval, ktorí ho vždy ochraňovali a starali sa oňho, ktorým veril, mu
zobrali vetvy, ktorými sa najviac priblížil k slnku. Nerozumel, ako to mohli spraviť, ale samozrejme, náš
strom nevedel rozprávať, a tak sa ich nevedel spýtať. Napriek tomu mu stále hovorili, že ho majú radi, ale
nemôže rásť nakrivo, pretože to skutočné stromy nerobia. A tak už nerástol nakrivo a prestal sa
načahovať k slnku.
„No nie je roztomilý?“ povedal záhradník svojej žene a strom začal pomaly chápať. Keď rástol tak, ako
chcel, ako to bolo príjemné pre neho a keď zažíval radosť a uspokojenie, nepovažovali ho za dobrý strom.
Za taký ho považovali vtedy, keď robil, čo sa od neho očakávalo. A pretože miloval záhradníka a jeho
ženu, odteraz si dával pozor na to, aby nerástol nakrivo, ale rovno.
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„Pozri sa na to!“ povedal záhradník a pokrútil hlavou. „Náš strom rastie neuveriteľne rýchlo! Môže niečo
také robiť skutočný strom?“ „Nie, samozrejme že nie,“ odpovedala manželka. „Stromy by mali rásť
pomaly a pokojne. Aj náš sused hovorí, že stromy by mali rásť pomaly a mierne. Aj ich strom tak rastie.“
Záhradník súhlasil, a tak priniesla dvojica opäť nožnice a odsekla stromu jeho najvyššie konáre.
Tentokrát plakal strom veľmi dlho. Prečo mu odsekli konáre? A prečo sa im nepáčili? Ale záhradník
povedal iba: „Pozri, žena moja, aký máme krásny strom. Môžeme byť veľmi hrdí!“ A jeho žena súhlasila
ako vždy. Ale teraz už bol strom tvrdohlavý. „Dobre,“ pomyslel si. „Keď nemôžem rásť do výšky, budem
rásť do šírky.“ Jediné, čo chcel, bolo rásť a vyvíjať sa, cítiť slnko, vietor a dážď, cítiť radosť a deliť sa o ňu.
Vedel preto, že je správne rásť ďalej. „To je neuveriteľné!“ kričal zúrivý záhradník. „Pozri, náš strom teraz
rastie do šírky! A ešte vyzerá, že mu to robí dobre! No ale nie v mojej záhrade!“ A tak jeho žena opäť
priniesla nožnice a záhradník začal sekať.
Tento raz už som strom neplakal. Už mu neostali žiadne slzy. Už len prestal rásť a užívať si život. No
vyzeralo to tak, že záhradník a jeho žena ho majú opäť radi. Hoci už nebol šťastný, bol aspoň milovaný.
Toto si strom myslel...
(Autor: Heinz Körner)

Vyvolajte skupinovú diskusiu – použite tieto otázky:
„Ako by ste využili túto metaforu vo vašej práci človeka, ktorý pracuje v predprimárnom vzdelávaní?”
„Ako sa môžete správať vy ako učiteľ, aby ste pomohli deťom rásť a dosiahnuť ich plný potenciál či
byť tým, kým chcú byť?”
„Ako sa môžete vyhnúť „sekaniu“ ich konárov?”
Vysvetlite im, že na dieťa orientované kurikulum a prístup sú špecificky vytvorené tak, aby umiestnili dieťa
do centra učiaceho procesu. Dieťa je stimulované, aby sa ujalo vedúcej úlohy, aby vyjadrovalo svoje voľby,
potreby, záujmy, aby voľne zažívalo rôzne veci, voľne sa pýtalo – celé učenie je prispôsobené dieťaťu.
Povedzte im, že spoločne vytvoríte kontrolný list ich úlohy učiteľa uplatňujúceho prístup orientovaný
na dieťa:
„Čo by sme mali spraviť, aby sme si boli istí, že dieťa je v centre vzdelávacieho procesu?”
Názory, ktoré budú vyjadrovať účastníci, napíšte na flipchart. Uistite sa, že je umiestnený na dobre
viditeľnom mieste (na stene miestnosti) – tomu, čo je na ňom napísané, sa budete venovať počas
vzdelávacích aktivít v ďalších častiach.
Ako využiť skúsenosti získané z tejto časti v materskej škole
Vedomosti a skúsenosti získané prostredníctvom aktivít v tejto časti je možné aplikovať v praxi okamžite.
Keďže materská škola nemá hodinový systém výučby, nevyužíva normatívne hodnotenie dieťaťa, tradičné
usporiadanie triedy či výučbu v interiéri školy, učiteľ je omnoho slobodnejší vo výbere času, metód, zdrojov
a organizácie vzdelávací aktivít.
Niekoľko rád pre učiteľov:
•

Pred realizáciou vzdelávacej aktivity sa pokúste dôkladne analyzovať, koľko času budete aktívny
vy ako učiteľ a koľko budú reálne aktívne deti.

•

Aktivity plánujte a organizujte tak, aby bolo zapojených aktívne čo najviac zmyslov vrátane hmatu.
Počítajte s tým, že dieťa sa učí najlepšie pomocou zmyslov, konkrétnym manipulovaním s
predmetmi.
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•

Myslite na čas. Ponechajte si vždy dostatok času na spontánny rozhovor s deťmi a na rozhovory
detí medzi sebou. Nezabudnite na čas venovaný reflexii aktivity deťmi.

•

Pripravte prostredie triedy tak, aby boli všetky pomôcky dostupné a bezpečné. Ideálne je, ak sú
pomôcky dostupné aj pre účely spontánnej hry detí.

•

Aktivity vyžadujúce si tiché sústredenie kombinujte vyvážene s aktivitami vyžadujúcimi pohyb,
ruch a nezabudnite na humor.

•

Smejte sa a zabávajte sa s deťmi. Experimentujte s materiálom. Vyhľadávajte vtipné a zaujímavé
situácie. Aktivizujú deti, stimulujú a uvoľňujú myslenie, podporujú pocit spolupatričnosti.

•

Venujte pozornosť pasívnym deťom, ktorých vnútorný svet sa navonok málo prejavuje. Nenúťte
ich do aktivít, stimulujte ich k aktivite citlivo. Vedzte, že veľmi vnímajú všetky činnosti a dianie v
triede, učia sa pozorovaním. Pomaly ich získavajte pre aktívnu spoluprácu.

•

Využívajte vzájomné učenie sa detí. Stavajte na tom, čo už vedia, čo poznajú, čo už zažili. Budú
mať pocit akceptácie a každá aktivita sa ich osobne dotkne.

Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
Hodnoty reprezentujúce prístup orientovaný na dieťa je vhodné deklarovať aj v školskom vzdelávacom
programe. Aby neboli uvedené len formálne, tvorbe vlastných hodnôt školy by mala predchádzať diskusia
medzi rodičimi, učiteľmi aj nepedagogickými zamestnancami. Hodnoty majú reprezentovať to, čo je pre
pedagogický a ľudský prístup v materskej škole zásadné. Na týchto hodnotách stojí vlastné poslanie,
vlastné ciele aj zameranie materskej školy.
Príklad:
(zdroj: Školský vzdelávací program Kde bolo tam bolo, Materská škola, Profesora Sáru 3 v Banskej
Bystrici - http://msprofesorasaru.eu/dokumenty/SkVP%20Prof%20Saru.pdf)
Materská škola na Ulici profesora Sáru 3 (ďalej len materská škola) je školou, ktorá uznáva a u detí rozvíja
tieto hodnoty:
•

vzájomná úcta a zodpovednosť,

•

múdrosť a vzdelanie,

•

rešpektovanie individuality a jedinečnosti každej osobnosti,

•

solidarita a spolupatričnosť,

•

dynamické hľadanie a nachádzanie samého seba,

•

aktívna sebarealizácia v prospech seba a iných.

Poslanie materskej školy vychádza z hodnôt ňou zdieľaných. Poslaním materskej školy je pomáhať deťom
hľadať cesty aktívnej sebarealizácie s dôrazom na ich vlastné psychické, fyzické zdravie; viesť deti
k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom, k svetu a k poznávaniu.
Vlastné ciele materskej školy sú vypracované na základe diskusie pedagogických zamestnancov. Sú
výsledkom autoevaluácie materskej školy, ktorej súčasťou je spracovanie zistení z dotazníkov zisťujúcich
názory a postoje pedagogických zamestnancov materskej školy a rodičov. Pri ich formulovaní berieme do
úvahy aj vyjadrenia detí získané pomocou rozhovorov s nimi, spracovaním výsledkov hodnotenia kvality
výchovy a vzdelávania v materskej škole, analýzou trendov, ohrození aj ponúkajúcich sa príležitostí,
analýzou silných aj slabých stránok materskej školy.

34

Časť 5: Využívanie rozmanitých učebných metód:
Stratégia
100 min
Obsah
Keď už sú účastníci oboznámení s pedagogickým prístupom programu Aflatot, je čas, aby si preštudovali
niektoré využívané metódy. V tejto časti priblížite účastníkom Metodiku Aflatot a jej štruktúru a poukážete
na niektoré metódy aktívneho učenia využívané pri rôznych aktivitách. Myslite na to, že v ďalšej časti budete
mať dostatok času na to, aby ste sa každej metóde venovali podrobne; v ďalšej časti budú mať účastníci
možnosť aktívne si vyskúšať niektoré aktivity Aflatot.
Hlavný cieľ
Poznať štruktúru programu Aflatot, niektoré vyučovacie metódy používané v Metodike Aflatot. Integrovať
prístup zameraný na aktívne učenie do jednotlivých aktivít.
Prehľad aktivít
Predstavenie programu Aflatot

10 min

Skúmanie niektorých vyučovacích metód programu Aflatot

30 min

Skupinové prezentácie

40 min

Integrovanie prístupu zameraného na aktívne učenie

20 min

Predstavenie programu Aflatot (10 min)
Ciele
Poznať štruktúru a hlavné prvky programu Aflatot. Identifikovať užitočné zdroje, ktoré sú uvedené
v Metodike Aflatot.
Materiály
•

kópia Metodiky Aflatot

Kroky
Táto aktivita pomôže účastníkom pochopiť základnú myšlienku rôznych častí programu Aflatot a doplnkové
zdroje, ktoré obsahuje: Kútik zdrojov a Manuál na prácu s rodinami. Použite túto aktivitu, aby ste
účastníkom poskytli všeobecný prehľad a vysvetlili im, že na každú časť na zameriate v ďalšej časti
tréningu.
Upozornite ich na časť „Úvod“, ktorá by pre nich mala byť kľúčovým zdrojom. V tejto časti nájdu vysvetlenie
hlavných častí Metodiky Aflatot a pedagogického základu, na ktorom je tento program postavený. Táto
časť slúži zároveň ako nástroj na zdôraznenie úlohy učiteľa ako facilitátora.
Zvýraznite 6 základných aktivít: Aflatounske krabice, Prechádzky po susedstve/prírode, Aktivity zamerané
na práva a zodpovednosti, Šou talentov a/alebo Minitrh, Trh Aflatoun a aktivity s rodičmi/poskytovateľmi
starostlivosti. Vysvetlite účastníkom, že sa odporúča zahrnúť do programu Aflatoun pre deti aspoň tieto
prvky.
Vysvetlite účastníkom, že kurikulum je flexibilný nástroj a učiteľ ako facilitátor by mal byť schopný
prispôsobiť si jeho obsah svojim vlastným potrebám (zmeniť dĺžku jednotlivých hodín, používať pesničky
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alebo príbehy, ktoré sú vhodnejšie v miestnom kontexte, a pod.) – to všetko ale pri dodržaní podmienky
snažiť sa do programu zahrnúť všetky podstatné aktivity. Predstavte im 5 sekcií manuálu, aby jeho obsah
vnímali v širšom kontexte.

Skúmanie niektorých metód programu Aflatot (30 min)
Ciele
Oboznámiť sa so štruktúrou aktivít Aflatot a s niektorými metódami používanými v programe Aflatot,
predovšetkým s pesničkami a hrami, rozprávaním príbehov, vonkajšími aktivitami, výtvarnými technikami,
tvorením výrobkov a kreslením.
Materiály
•

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Pocity

•

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Tri žaby

•

Plán aktivity C: Metodika Aflatot, Nástroje a povolania

•

Plán aktivity D: Metodika Aflatot, Lev a myš

•

Plán aktivity E: Metodika Aflatot, Voda je náš zdroj

•

flipchartový papier

•

fixky

Kroky
Vysvetlite účastníkom, že teraz, keď už sme zadefinovali témy programu Aflatot a jeho pedagogický prístup,
pristúpime k vytváraniu aktivít, pri ktorých budeme v praxi využívať tieto metodologické prístupy. Uistite
ich, že v tejto časti im predstavíte niektoré vyučovacie metódy vhodné pre predprimárne vzdelávanie, ktoré
nájdu aj v programe Aflatot a identifikujete, ako môžu byť využité tak, aby zabezpečovali prístup založený
na aktívnom učení.
Ujasnite im, že metódy, ktorým sa budete venovať, nepredstavujú ich úplný zoznam. V programe Aflatot
a aj v ich vlastnej praxi učiteľov predprimárneho vzdelávania nájdu mnohé ďalšie metódy.
Takisto im vysvetlite, že v tejto časti získajú prehľad niektorých metód, ktorým sa budú podrobne venovať
v nasledujúcich častiach.
Začnite tým, že požiadate účastníkov, aby sa rozdelili do piatich skupín.
Každej skupine dajte jeden z piatich plánov aktivity a vysvetlite im, že každá skupina sa sústredí na inú
metódu. Skupina A (plán aktivity A) sa zameria na rozprávanie príbehov, skupina B (plán aktivity B) na
skupinové hry, skupina C (plán aktivity C) na umelecké techniky a tvorenie výrobkov, skupina D (plán aktivity
D) na hudbu a skupina E (plán aktivity E) sa sústredí na kreslenie. Uistite sa, že si prečítali celú aktivitu
vrátane „extra výzvy”, pretože napríklad v pláne aktivity E je v poslednej aktivite kreslenie.
Každej skupine dajte 20 minút na to, aby si prečítali zadanie aktivity, ktorú ste im pridelili. Ukážte im flipchart
s otázkami (viď nižšie) a povedzte im, aby odpovede na tieto otázky napísali na svoj flipchartový papier:

Ako pomáha táto metóda stimulovať u detí vyššiu mieru uvedomenia a kritického myslenia? Ako môžeme
implementovať túto metódu pri použití prístupu zameraného na aktívne učenie? Ako môže táto metóda
pomôcť pri stimulácii kreativity detí?
Ako môžete prispôsobiť a uplatniť túto metódu vo vašej bežnej dennej praxi? Akým výzvam by ste mohli
čeliť pri implementácii tejto metódy vo vašom prostredí? Ako by ste mohli tieto výzvy prekonať?
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Tipy pre facilitátora:
Táto otázka (Ako môžeme implementovať túto metódu pri použití prístupu zameraného na aktívne učenie?)
môže byť pre niektorých účastníkov náročná. Pripomeňte preto účastníkom predchádzajúce časti, v ktorých
sme sa naučili, čo je prístup zameraný na aktívne učenie v predprimárnom vzdelávaní. Je užitočné znova
zopakovať, že aktívne učenie sa netýka len spôsobu učenia, pri ktorom zapájame všetky zmysly a skúmame
vonkajší svet; vzťahuje sa aj na vyučovaciu metódu, ktorá deťom umožní vybrať si a iniciovať aktivity
založené na ich osobnom výbere a vlastných záujmoch. V prostredí, v ktorom sa realizuje aktívne učenie,
facilitátor podporuje vzdelávací proces dieťaťa, ale riadi ho len nepriamo.
Napríklad to, že necháte deti vybrať si, ktoré pesničky budú spievať alebo ktorý príbeh si chcú vypočuť, je
súčasťou prístupu zameraného na aktívne učenie. Jeho súčasťou je aj kladenie otvorených otázok a
povzbudzovanie nachádzania spoločnej odpovede na základe diskusie detí.

Skupinové prezentácie (40 min)
Ciele
Precvičiť si vyučovacie metódy v bezpečnom a priateľskom prostredí.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Požiadajte každú skupinu, aby si vybrala jedného zástupcu a vysvetlite im, že majú 5 minút na to, aby
predstavili svoj poster.
Povedzte im, aby začali tým, že v krátkosti predstavia aktivitu, ktorá im bola pridelená a ako určenú metódu
zahrnuli do aktivity. Pokračujte prezentáciou posterov.
Po každej prezentácii sa spýtajte celej skupiny: „Kto má iný nápad? Prečo?“ Snažte sa podporiť skupinovú
diskusiu. Opäť zopakujte, že každú metódu preskúmajú v praxi v nasledujúcej časti – v tejto časti sa
zameriavate na to, ako jednotlivé metódy reprezentujú prístup zameraný na aktívne učenie a ako môžu byť
implementované v triedach.
Činnosť uzavrite vyjadrením, že všetky horeuvedené metódy môžu byť implementované aj tradičným
spôsobom pri frontálnej výučbe, ktorá ale limituje schopnosť detí priamo sa na nich zúčastňovať,
interagovať a kriticky myslieť.

Integrovanie prístupu zameraného na aktívne učenie (20 min)
Ciele
Identifikovať, ako môže byť prístup zameraný na aktívne učenie použitý v praxi v prostredí predprimárneho
vzdelávania; identifikovať správanie a vyučovacie metódy, ktoré zahŕňajú prístup zameraný na aktívne
učenie.
Materiály
•

žiadne
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Kroky
Požiadajte účastníkov, aby si spomenuli na aktivitu, ktorá im bola pridelená a zamysleli sa nad
nasledujúcimi otázkami:
„Viete pomenovať stratégie alebo konanie učiteľa, ktoré by pri používaní vyššie uvedených metód mohli
brzdiť kreativitu detí, ich záujem alebo vyššiu úroveň myslenia?“
Ak si s touto úlohou účastníci nevedia poradiť, pomôžte im týmito praktickými nápadmi:
•

Ako by ste mohli čítať príbeh spôsobom, ktorý by nepodporoval kreativitu detí?

•

Mohlo by sa to týkať toho, kde sa nachádzame v triede? Nášho hlasu a reči tela?

•

Mohlo by sa to týkať otázok, ktoré sa budeme pýtať počas rozprávania príbehov?

•

A čo by sme mohli spraviť, aby sme zredukovali ich prácu na výrobe vlastných výrobkov na aktivitu
vedenú učiteľom, pri ktorej je vlastná participácia detí obmedzená?

Ak je to potrebné, pomôžte si Kontrolným listom aktívneho učenia v triedach predprimárneho vzdelávania
z predchádzajúcej aktivity.
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Časť 6: Praktický nácvik vyučovania - využívanie
prístupu orientovaného na dieťa pri predstavení aktivity
Aflatounova cestovná krabica
100 min
Obsah
V tomto čase by už mali mať účastníci prehľad o pedagogických prístupoch, na ktorých je postavený
program Aflatot a mali by chápať, ako ho uplatniť v praxi. Začnite aktívne implementovať niektoré aktivity
Aflatot, aby ste boli schopní identifikovať efektívne stratégie začlenenia týchto postupov do každodennej
rutiny predprimárneho vzdelávania. Táto časť je prvou zo série cvičných hodín a je vytvorená tak, aby
pomohla účastníkom učiť sa jeden od druhého pri súčasnom precvičovaní aktivít. Každá cvičná aktivita sa
zameria na dva aspekty: štruktúru a obsah aktivít Aflatot a jednu špecifickú metodiku a pedagogický
prístup. V tejto časti sa účastníci naučia viac o prvej časti programu Aflatot „Ty, ja a Aflatoun“, zamerajú sa
na jednu zo základných aktivít – Aflatounovu cestovnú krabicu a sústredia sa na to, ako do aktivity
integrovať prístup orientovaný na dieťa.
Hlavný cieľ
Poznať základnú aktivitu Aflatot – Aflatounova cestovná krabica a precvičiť si, ako konzistentne začleniť
prístup orientovaný na dieťa do svojej vyučovacej praxe.
Prehľad aktivít
Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť

10 min

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte cvičnú aktivitu

15 min

Skupina predstaví aktivitu Aflatot

60 min

Spätná väzba

15 min

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť (10 min)
Ciele
Poznať spôsob vedenia cvičnej vzdelávacej aktivity s uplatnením kľúčových prvkov prístupu orientovaného
na dieťa v predprimárnom vzdelávaní.
Materiály
•

Tabuľka spätnej väzby k praktickému nácviku vyučovania (viď nižšie)

Kroky
Vysvetlite účastníkom, že vytvoria skupiny s počtom členov 4 alebo 5. Každej skupine dajte plán aktivity z
Metodiky Aflatot s inštrukciou, že majú 10 minút na to, aby sa oboznámili s jeho obsahom. Potom vystúpia
a budú učiť veľkú skupinu. Zdôraznite, že majú skutočne učiť, nie tému iba odprezentovať.
Prízvukujte im, že si nepotrebujú spraviť žiadne veľké plánovanie vzdelávacej aktivity. Plán už bol vytvorený
a je to ten, ktorý si prečítali. Potrebujú len nasledovať inštrukcie.
Vysvetlite účastníkom, že po každom praktickom nácviku bude zvyšok skupiny poskytovať spätnú väzbu
na základe tabuľky spätnej väzby k praktickému nácviku vyučovania. Spoločne si ju prečítajte, aby sa
účastníci oboznámili s tým, čo je jej obsahom.
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Zdôraznite, že tabuľka je vytvorená tak, aby sa špecificky sústredila na použitie prístupu orientovaného
na dieťa. Pripomeňte účastníkom, že v prostredí predprimárneho vzdelávania sa prístup orientovaný na
dieťa nevzťahuje len na vyučovacie metódy, ale aj na spôsob usporiadania triedy, vzťahy medzi učiteľom
a deťmi, schopnosť facilitátora pozorovať a počúvať deti. Poskytnite dodatočné vysvetlenie pri témach,
ktoré sú účastníkom nejasné a odpovedajte na ich prípadné otázky.

Tabuľka spätnej väzby k praktickému nácviku vyučovania - časť 6
Kto rozprával viac, učiteľ alebo deti?
Prednášal učiteľ? Ak áno, bolo to nevyhnutné alebo užitočné?
Využíval jazyk vhodný pre danú vekovú kategóriu? A čo reč tela?
Podporoval učiteľ kritické myslenie detí otvorenými otázkami?
Ako podporovala aktivita (a prostredie triedy) interakciu medzi deťmi?
Ak by sa deti nemuseli tejto aktivity zúčastniť, rozhodli by sa napriek tomu byť na nej? Bola aktivita pútavá,
stimulujúca, zábavná a kreatívna?
Ako zabezpečil učiteľ, aby bolo učenie pre deti relevantné? Čo by ste robili, ak by sa niektoré deti nezapájali,
aktivita by ich nezaujímala alebo by jasne ukazovali, že sa počas aktivity vedenej učiteľom nudia?
Čo by ste spravili inak?

Tipy pre facilitátora:
Otázka „Ako podporovala aktivita (a prostredie triedy) interakciu medzi deťmi?“ môže byť zradná. O
čom vlastne hovoríme, keď sa bavíme o prostredí triedy? Upozornite, že prostredie triedy môže poskytovať
priestor pre spoločné stretávanie, skupinové aktivity aj sústredené individuálne činnosti detí. Je zariadené
prehľadne, s možnosťou variabilného usporiadania jednotlivých kútikov, centier, zón podľa aktuálnej
potreby.
Prostredie materskej školy je komplexné a treba ho ponímať v širších súvislostiach. Deti sa učia nielen to,
čo je predmetom aktivity, prípadne sa neučia iba prostredníctvom samotného učenia. Vplývajú na ne všetky
stimuly okolo nich. Je to tzv. nezámerné učenie, skryté kurikulum, ktoré je neplánovanou, ale napriek tomu
veľmi významnou zložkou výchovy a vzdelávania, na ktorú má najväčší vplyv nielen materiálne, ale aj
sociálne prostredie materskej školy.
Toto je dôvod, prečo by mal byť prístup zameraný na dieťa v prostredí predprimárneho vzdelávania zahrnutý
nie len do jednotlivých aktivít, ale aj do každého kroku každodenného plánovania, organizácie, realizácie a
vyhodnocovania vzdelávacích aktivít, do správania učiteľa a štruktúry triedy.
Určite nebudete schopní zhodnotiť počas praktického nácviku všetky tieto aspekty, ale pokúste sa
účastníkov povzbudiť, aby sa zamysleli a sústredili na tieto prvky:
Ako si predstavujú prostredie triedy? Môžete im poradiť: Sedí učiteľ pri realizácii aktivity na stoličke alebo
na zemi? Keď požiadal členov skupiny, ktorí predstavovali deti, aby sa zapojili do aktivity, kde sedeli tieto
deti? Ak im nedáte žiadne rady tohto typu, nechajte ich použiť vlastnú predstavivosť.
Pamätajte si, že nemusíte vždy odpovedať na všetky otázky uvedené v Tabuľke spätnej väzby k
praktickému nácviku vyučovania. Vyberte si tie, ktoré považujete za relevantné a ktoré účastníkov
povzbudia alebo upozornia na niečo, čo by mohli zlepšiť alebo spraviť inak.
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Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte cvičnú
vzdelávaciu aktivitu (15 min)
Ciele
Pripraviť vzdelávaciu aktivitu. Oboznámiť sa s obsahom a štruktúrou Metodiky Aflatot a zahrnúť prístup
orientovaný na dieťa do tvorby aktivity.
Materiály
•

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Vtáčik Sinta

•

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Aflatounova cestovná krabica

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny so štyrmi alebo piatimi členmi, prípadne aby sa zoradili od
najnižšieho po najvyššieho a potom ich rozdeľte na skupiny po 4 alebo 5 členov.
Niektorým skupinám dajte plán aktivity A, niektorým plán aktivity B.
Zdôraznite, že budú učiť väčšiu skupinu. Môžu si vybrať jedného člena skupiny alebo si aktivitu rozdeliť tak,
aby mohol každý člen skupiny odučiť niektorú jej časť.
Informujte ich, že na prípravu aktivity majú 10 minút. Zdôraznite, že počas prípravy sa vás môžu pýtať
otázky a radi im s nimi pomôžete. Kým pracujú, prechádzajte sa medzi skupinami, aby ste sa uistili, že
úlohe naozaj porozumeli.

Skupina predstaví aktivitu Aflatot (60 min)
Ciele
Precvičiť si vyučovacie metódy v bezpečnom a priateľskom prostredí.
Materiály
•

všetky materiály nevyhnutné pri realizácii plánov aktivity

Plán aktivity A: Vtáčik Sinta
•

čisté papiere (1 pre každé dieťa)

•

perá alebo farbičky

•

materiál na vytvorenie hniezda vtáčika Sinty: halúzky, papier, listy, kamene, umelá hmota, staré
časopisy, atď

Plán aktivity B: Aflatounova cestovná krabica
•

krabice (od topánok alebo väčšie)

•

čisté papiere (2 pre každé dieťa)

•

perá alebo farbičky

•

obrázky (vystrihnuté zo starých časopisov – predmety, ktoré sú deťom známe a predstavujú to, čo
je pre ne cenné – rodina, hračky, bicykle, atď.) alebo staré časopisy a noviny

•

materiál na vyzdobenie krabíc: listy, pierka, stužky, vystrihnuté obrázky, atď.

•

lepidlo a nožnice
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Kroky
Skupiny po jednom odučia aktivitu.
Kým účastníci učia, snažte sa robiť si poznámky, aby ste im mohli neskôr dať spätnú väzbu.
Z dôvodu časového obmedzenia nebudú môcť skupiny odučiť celé vzdelávacie aktivity. Rozhodnite sa, ako
to vyriešite. Niekedy je vhodné aktivitu naplánovať tak, aby jednotlivé skupiny odučili rôzne časti tej istej
vzdelávacej aktivity.
Povedzte zvyšku skupiny, aby sa aktivity zúčastňovali ako „deti”, ak na to budú výslovne vyzvaní, ale aby
zároveň spolupracovali. Cvičná vzdelávacia aktivita sa sústredí na nácvik facilitátorov pri uplatňovaní
metódy aktívneho učenia a prístupu orientovaného na dieťa, nie na to, ako zvládnuť správanie detí.

Spätná väzba (15 min)
Ciele
Komentovať plány vzdelávacích aktivít, vyjadriť svoj názor na vedenie vzdelávacej aktivity, ak v nej má byť
uplatnený prístup orientovaný na dieťa.
Materiály
•

tabuľka spätnej väzby k praktickému nácviku vyučovania (viď predchádzajúca aktivita – Vysvetlite,
ako bude prebiehať táto časť)

Kroky
Začnite rýchlymi otázkami o pocitoch učiteľov z toho, ako prebiehala táto časť tréningu.
Niektoré alebo všetky otázky Tabuľky spätnej väzby k praktickému nácviku vyučovania si prejdite s celou
skupinou.
Pripojte aj vaše komentáre. Snažte sa, aby vyzneli pozitívne, ale nebojte sa vyjadriť váš názor, ak mohli byť
niektoré veci spravené lepšie.
Nakoniec účastníkom pripomeňte dôležitosť základných aktivít Aflatot. Vysvetlite im, že Aflatounova
cestovná krabica je jednou zo šiestich základných aktivít, ktoré nájdu v Metodike Aflatot. Opýtajte sa
účastníkov:
„Prečo je podľa vás táto aktivita považovaná za podstatnú/základnú?”
Vysvetlite im, že tieto aktivity sú odporúčané a mali by byť aj súčasťou portfólia dôkazov o pokroku, ktorý
deti dosiahli v učení.
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Časť 7: Praktický nácvik vyučovania - využívanie
rozprávania príbehov pri zoznamovaní detí
s konceptom peňazí, šetrenia a míňania
120 min
Obsah
Rozprávanie príbehov je základná metóda využívaná vo výchove a vzdelávaní v ranom detstve. Čítanie
príbehov pomáha deťom pri rozvoji jazykových a komunikačných schopností, no zároveň podporuje ich
kreativitu a posilňuje ich kritické myslenie. V spojení s pohybom môže čítanie podporovať rozvoj jemnej
a hrubej motoriky detí. Čítanie môže byť zároveň aj veľmi dobrým zdrojom, ktorý vystavuje deti novým
konceptom a oboznamuje ich s nimi. Takýmito konceptmi môžu by kľúčové prvky finančného vzdelávania.
Platí však, že čítanie príbehu nemusí byť nevyhnutne zamerané na dieťa a nepodporuje automaticky prístup
aktívneho učenia. Efektívnym, hravým, kreatívnym a stimulujúcim vzdelávacím nástrojom v predprimárnom
vzdelávaní z neho robí to, ako príbeh čítame, ako vyberáme knihy, ako nám deti pomáhajú pri výbere, ako
a aké otázky sa ich pýtame počas čítania alebo po ňom a to, či pozorujeme deti a počúvame ich po
ukončení čítania.
Z tohto dôvodu si v nasledujúcej časti účastníci precvičia čítanie príbehu. Budú ho čítať tak, ako by ho čítali
vo svojej triede a súčasne budú skúmať, ako sú v programe Aflatot použité koncepty ako peniaze, šetrenie
a míňanie.
Hlavný cieľ
Identifikovať, ako sa deti prostredníctvom programu Aflatot učia o koncepte peňazí, šetrenia a míňania.
Využiť rozprávanie príbehov a použiť pri tom aktívne učenie a prístup orientovaný na dieťa.
Prehľad aktivít
Hra: VEĽMI sa nudím!

20 min

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť

10 min

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte cvičnú aktivitu
zameranú na rozprávanie príbehov

15 min

Skupiny prerozprávajú Príbeh Aflatot

60 min

Spätná väzba

15 min

Hra: VEĽMI sa nudím! (20 min)
Ciele
Predviesť rozmanité spôsoby, ako dokážeme povedať príbeh; rozumieť tomu, ako môže byť pri rozprávaní
príbehov uplatnený prístup zameraný na aktívne učenie.
Materiály
•

žiadne
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Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili dvojice. Úlohou každej dvojice bude navzájom si povedať príbeh o tom,
čo vyviedli ako dieťa, keď neposlúchali.
Vysvetlite im, že vždy jeden z dvojice bude hrať toto nesústredeného, bude predstierať, že ho príbeh
nezaujíma a to, čo mu ten druhý hovorí, ho nudí. Druhý z dvojice bude rozprávač, musí byť tvorivý a nájsť
spôsoby, ako upútať unudeného partnera.
Jasne im vysvetlite, že pri tejto úlohe majú použiť svoju tvorivosť - môžu si nájsť aj pomôcky, ktoré im
pomôžu pri plnení úlohy, môžu sa zamyslieť nad tým, aký hlas alebo reč tela použijú alebo môžu upútať
svojho partnera akýmkoľvek iným spôsobom. Platí tu len jedno kľúčové pravidlo - nesmú prestať rozprávať
svoj príbeh.
Nechajte účastníkov navzájom si rozprávať svoje príbehy 3 – 4 minúty. Nakoniec požiadajte niekoľkých
dobrovoľníkov, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Opýtajte sa ich:
„Aké stratégie ste použili na to, aby ste zaujali „unudeného poslucháča“? Boli tieto postupy z pohľadu
„unudených poslucháčov“ efektívne? Čo by spravili „unudení poslucháči” inak?“
Podnieťte diskusiu o rozprávaní a čítaní príbehov ako jednej z metód používaných v predprimárnom
vzdelávaní:
„Ako môže byť táto metóda využívaná tak, aby stimulovala, upútala a podnietila tvorivosť detí? Čo
spraviť, ak čítame príbeh a deti vyzerajú nezaujaté, nepokojné alebo unudené? Čo by to mohlo
spôsobovať? A čo by ste mohli spraviť v takejto situácii?“

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť (10 min)
Ciele
Identifikovať pri práci s príbehom postupy zamerané na aktivizáciu dieťaťa.
Materiály
•

tabuľka spätnej väzby rozprávania príbehov (viď nižšie)

Kroky
Vysvetlite účastníkom, že vytvoria skupiny s počtom členov štyri alebo päť. Každej skupine dáte príbeh
z Metodiky Aflatot a bude mať minimálne 10 minút na to, aby sa oboznámila s jeho obsahom. Potom
predstúpi pred ostatných a jeden z členov skupiny prečíta alebo povie príbeh tak, ako by to spravil v
materskej škole.
Po každej skupinovej prezentácii ostatní účastníci poskytnú spätnú väzbu, pričom budú vychádzať z
tabuľky spätnej väzby rozprávania príbehov. Spoločne si túto tabuľku prečítajte, aby účastníci vedeli, čoho
sa tabuľka týka, vysvetlite to, čo bude nevyhnutné, prípadne zodpovedajte otázky účastníkov.
Zdôraznite, že pri tejto aktivite sa sústredia špeciálne na to, ako deťom prečítať alebo povedať príbeh tak,
aby stimulovali ich aktívne učenie, povzbudili ich záujem a kritické myslenie. Tabuľka je vytvorená tak, aby
sa zameriavala predovšetkým na používanie aktívneho učenia a prístupu orientovaného na dieťa pri čítaní
príbehu. Pripomeňte účastníkom, že v prostredí predprimárneho vzdelávania je na dieťa orientovaný prístup
nie len nedeliteľnou súčasťou vyučovacej praxe, ale vzťahuje sa aj na spôsob usporiadania triedy, vzťahy
medzi učiteľom/facilitátorom a deťmi, schopnosť učiteľa pozorovať deti a počúvať ich.
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Tabuľka spätnej väzby pri rozprávaní príbehov
Používal učiteľ/facilitátor jazyk vhodný pre danú vekovú skupinu detí? A čo reč tela?
Povzbudzoval učiteľ/facilitátor kritické myslenie detí otvorenými otázkami?
Ako podporovala aktivita (a prostredie triedy) interakciu medzi deťmi?
Ak by sa deti tejto aktivity nemuseli zúčastniť, mali by o ňu napriek tomu záujem? Bola aktivita pútavá,
stimulujúca, zábavná a kreatívna?
Čo by ste spravili, ak by sa deti nezapojili do aktivity, aktivita by ich nezaujala alebo by prejavovali nudu
počas toho, ako učiteľ vedie aktivitu?
Čo by ste spravili inak?
Čo sa vám páčilo?

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán vzdelávacej aktivity Aflatot a pripravte
cvičnú vzdelávaciu aktivitu zameranú na rozprávanie príbehov (15 min)
Ciele
Pripraviť sa na čítanie príbehu skupine. Zoznámiť sa s obsahom a štruktúrou Metodiky Aflatot a integrovať
do čítania príbehu na dieťa orientovaný prístup a prístup aktívneho učenia.
Materiály
•

Plán Aktivity A: Metodika Aflatot, Mravec a lúčny koník

•

Plán Aktivity B: Metodika Aflatot, Príbeh mince

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po 4 alebo 5 členov.
Niektorým skupinám dajte plán aktivity A a niektorým plán aktivity B.
Zdôraznite im, že si prečítajú zadanie aktivity a pripravia si prezentáciu výlučne príbehu, nie celej aktivity.
Buď si môžu vybrať jednu osobu zo skupiny alebo rozdeliť príbeh tak, aby každému členovi skupiny pripadla
jedna časť príbehu.
Povedzte im, že na prípravu majú 10 minút. Zdôraznite, že sa vás môžu pýtať otázky a vy im s nimi
pomôžete. Kým pracujú, prechádzajte sa medzi skupinami, aby ste sa uistili, že pochopili zadanie úlohy.

Skupiny prerozprávajú Príbeh Aflatot (60 min)
Ciele
Vyskúšať si použitie rozprávania príbehov ako metódy aktívneho učenia.
Materiály
•

žiadne
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Kroky
Skupiny po jednom prerozprávajú/prečítajú príbeh.
Kým účastníci učia, píšte si poznámky, aby ste im neskôr mohli dať spätnú väzbu.
Z dôvodu časového obmedzenia nebude mať každá skupina čas na to, aby prečítala celý príbeh. Preto je
vhodné aktivitu naplánovať tak, aby jednotlivé skupiny prečítali rôzne časti toho istého príbehu.
Povedzte zvyšku skupiny, aby pozorovali čítajúceho a ak je to potrebné, aby si robili poznámky. Vysvetlite
im, že ich úlohou nie je hrať deti. Na to, čo robia facilitátori, by mali reagovať len vtedy, ak ich títo priamo
vyzvú.

Spätná väzba (15 min)
Ciele
Zdieľať svoje chápanie toho, ako čítať príbeh a používať pri tom na dieťa orientovaný prístup a prístup
aktívneho učenia.
Materiály
•

Kontrolný list pre rozprávanie príbehov (viď predchádzajúca aktivita – Vysvetlite, ako bude
prebiehať táto časť)

•

Kontrolný list pre rozprávanie príbehov (voliteľné - viď nižšie)

•

flipchart a fixky (voliteľné)

Kroky
Začnite rýchlymi otázkami o pocitoch učiteľov z toho, ako prebiehala táto časť tréningu.
Niektoré alebo všetky otázky z Tabuľky spätnej väzby pre rozprávanie príbehov si prejdite s celou skupinou.
Pripojte aj vaše komentáre. Snažte sa, aby vyzneli pozitívne, ale nebojte sa vyjadriť váš názor, ak mohli byť
niektoré veci spravené lepšie.
Ak vám to čas dovoľuje, spoločne s účastníkmi navrhnite Kontrolný list pre rozprávanie príbehov, a to
tak, že odpoviete na nasledujúce otázky a odpovede zaznamenáte na flipchart:
„Ktoré stratégie by sme nemali zabudnúť integrovať do prístupu aktívneho učenia pri čítaní príbehu?”
Uistite sa, že spomeniete body z Kontrolného listu pre rozprávanie príbehov. Ak je to potrebné, kontrolný
zoznam môžete vytlačiť a rozdať ho účastníkom. Môžete postupovať podľa dvoch alternatív.
1.

Vyzvať dvoch alebo troch účastníkov, aby skontrolovali, či sa Kontrolný list pre rozprávanie
príbehov uvedený nižšie zhoduje s tým, ktorý vytvorili skupiny a aby vysvetlili svoje zistenia.

2.

Vytvoriť dve skupiny, ktoré súťažia pri vytváraní kontrolných listov.

Vysvetlite účastníkom, že tieto aktivity sú odporúčané a mali by byť aj súčasťou portfólia dôkazov
o pokroku, ktorý deti dosiahli v učení.
Tipy pre účastníkov
Metodickú pomôcku pre vedenie tvorivého rozhovoru pri práci s príbehom, ktorá má uplatnenie aj
v materskej škole, ponúka Katarína Ľuptáková - Vančíková vo svojej knihe Učíme sa žiť v pestrom svete
alebo Interkultúrna výchova v primárnej edukácii (2009, s. 50). 1

1

https://www.pdf.umb.sk/cms/saveDataFilePublic.php?uid=kvancikova&path=WRYMsbEFEDcxeM9UiaPeFKx8xfJGIWJ7maEBMZOdU26FCfRF0yWP5hUQgsBljK59t_81Pkru9YxlKlyJM9UZQhwQG3VZYa13ddlSUInFiX55LlAfwpWAzkiNGEHbqS
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Tvorivý dialóg
1. FÁZA OPISU
Skúmanie postavy, motivácie, témy a zámerov prezentovaného príbehu:
•

otázky, ktoré vedú dieťa k tomu, aby o texte uvažovalo (ide o iné otázky, ako sú otázky na
vybavenie si z pamäti),

•

otázky, ktoré vyzývajú deti premýšľať o danom príbehu,

•

otázky týkajúce sa hlavnej myšlienky príbehu,

•

otázky týkajúce sa opisu hlavnej postavy,

•

otázky, ktoré deti vyzývajú k uvažovaniu o tom, prečo určitá postava cíti, koná určitým spôsobom
(Čo spôsobilo premenu správania hrdinu?).

Pri týchto otázkach nie je vopred známa odpoveď. Sú otvorené. Vo všetkých prípadoch požadujeme, aby
deti svoj názor potvrdili informáciami z textu.
2. INDIVIDUÁLNO-INTERPRETAČNÁ FÁZA (FÁZA INDIVIDUÁLNEHO SKÚMANIA)
•

Rozhovory o príbehu umožňujú deťom spájať informácie z príbehu s ich vlastnými skúsenosťami,
myšlienkami a pocitmi, a tak urobiť pre ne čítanie osobne zmysluplné.

•

Vytvorenie priestoru na uznanie skúseností a zážitkov detí sa spája s uznaním rodín a komunít, z
ktorých pochádzajú.

•

Keď ich učiteľka vyzve, aby prepojili čítané s vlastnými pocitmi a skúsenosťami, často pre ne
vytvorí priestor na vyjadrenie toho, čo ich ťaží a má možnosť dozvedieť sa viac o svojich deťoch.

3. KRITICKO-MULTIKULTÚRNA FÁZA (FÁZA KRITICKÉHO POCHOPENIA)
•

Na tejto úrovni sústreďujeme pozornosť na to, čo sa v príbehu udialo, ale teraz hľadáme a
analyzujeme hlbšie, skúmame alternatívy a robíme úsudky na základe našich vlastných hodnôt.

•

Obsah konverzácie musí zodpovedať skúsenostiam detí daného veku.

4. TVORIVO-TRANSFORMAČNÁ FÁZA (UVAŽOVANIE/TRANSFORMÁCIA)
•

Cieľom dialógu je pomôcť deťom popremýšľať o tom, čo môžu vo svojom živote zlepšiť a
povzbudiť ich, aby mali pri rozhodovaní tento cieľ na pamäti.

DOMČEK, DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA?
Po prečítaní rozprávky kladie učiteľ deťom otázky a vedie ich k prezentovaniu vlastných postrehov a
interpretácií:
Fáza opisu:
Aký veľký bol podľa teba domček?
Ako zvieratká zvládli spoločné bývanie?
Prečo myslíš, že zvieratká vedeli nájsť pre každého miesto, iba pre medveďa nie?
Čo iné mohli zvieratká medveďovi povedať, aby urobil?
O čom myslíš, že je tento príbeh a prečo?
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Fáza individuálneho skúmania:
Stalo sa ti už niekedy, že sa s tebou nechceli hrať? Ako si sa cítil? Čo si urobil?
Urobil si to niekedy aj ty? Prečo ste sa s niekým nechceli hrať? Čo sa stalo?
Fáza kritického pochopenia:
Prečo sa deti s ostanými deťmi niekedy nechcú hrať? A čo robia tie deti, ktoré nevezmeme medzi seba a
odmietneme ich?
Prečo treba niekoho odmietať a nezobrať ho do hry? Existuje na to vôbec nejaký dôvod?
Aký dôvod to môže byť?
Aktivita na podporu kritického pochopenia:
Rozdeľte deti do šesťčlenných skupín. Rozdajte kartičky s obrázkami, ktoré predstavujú roly:
myška, žabka, zajko, líška, vlk a medveď. Úlohou detí je dohodnúť sa na rozdelení rolí. Každý sa
vžije do postavy konkrétneho zvieratka.
Každej skupine poskytnite plán podlahy, na ktorom je vyznačených 12 m2 (štvorčekový papier).
Úlohou detí je dohodnúť sa v skupine na prerozdelení domčeka pre všetky zvieratká. Bude mať
každý samostatnú izbu? Aká bude veľká? Prečo? Koľko priestoru je spravodlivé vyčleniť pre každé
zvieratko? Budú mať spoločné miestnosti? (v tejto časti je možné integrovať matematiku - práca
v štvorcovej sieti, násobenie).
Žiaci v skupinách vymyslia názov domčeka, dohodnú sa na farbách svojho emblému a podľa
dohody vymaľujú maketu .
Žiaci zavedú šesť pravidiel spolužitia v domčeku. Na všetkých sa musia spoločne dohodnúť.
Učiteľka im pravidlá zapíše, priradia k nim symboly (láska – srdiečko, tolerancia – podané ruky
a podobne)
Všetky skupiny prezentujú svoje návrhy (rozdelenie domčeka a emblém s pravidlami) a zdôvodňujú
ich.
Fáza uvažovania/transformácie:
Keď je niekto opustený, čo môžu pre neho ostatní urobiť?
Čo je potrebné urobiť, keď vidíš, že niekoho bezdôvodne vylúčili z hry?
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list pre rozprávanie príbehov

Každý dokáže prečítať príbeh, ale nie každý ho vie prečítať tak, aby bolo dieťa v centre
vzdelávacieho procesu a tak, aby bolo dieťa zaujaté a aktívne stimulované.
Toto je dôvod, prečo je dôležité nezabudnúť uplatňovať niektoré z nižšie uvedených prvkov pri
využívaní rozprávania príbehov v prostredí predprimárneho vzdelávania.
•

Ak je to možné, povedzte deťom, aby si vybrali príbeh, ktorý chcú počuť. Ak to možné nie je,
pozorujte deti pri voľnej hre, tým zistíte veľa o tom, čo ich zaujíma. Príbehy, ktoré im budete čítať,
vyberte na základe vašich zistení.

•

Pri výbere príbehu sa uistite, že je vhodný pre danú vekovú kategóriu.

•

Ak je to možné, umiestnite knihy na také miesto v triede, ktoré je pre deti ľahko dostupné a
nebráňte im pozerať sa na knihy, aj keď ešte nenastal čas na čítanie príbehu.

•

Príbeh si prečítajte aj pre seba ešte pred tým, ako ho budete čítať triede, hľadajte v ňom témy,
ktoré by ste chceli prediskutovať s deťmi počas aktivity a prepájajte to, čo sa deje v príbehu so
skutočným životom.

•

Použite váš hlas a výraz tváre, aby ste deti zaujali: nemusíte sa hrať na herca, ale deti oveľa viac
upúta, keď postavy z príbehu v triede „ožijú“.

•

Počas čítania robte pauzy, vytvoríte tak napätie a deti tým upútate.

•

Identifikujte správny moment na otázky a vhodné otázky. Ak sa opýtate otázku uprostred príbehu,
mala by korešpondovať s tým, čo sa práve deje v príbehu; zároveň sa uistite, že pre vás bude
jednoduché udržať pozornosť na deji príbehu. Otázky na konci príbehu sú užitočné, pretože deťom
umožňujú premýšľať o tom, čo sa stane neskôr, vďaka nim deti premýšľajú o tom, čo práve počuli
a prepoja počuté so skutočným životom.

•

Keď čítate príbeh, sadnite si tak, aby ste boli na úrovni detí. V ideálnom prípade si vyberte tichý
kútik miestnosti s vankúšmi, kde môžu všetci sedieť v kruhu na zemi.

•

Keď čítate, ukazujte deťom obrázky v knihe. Mali by ste čítať tak, aby ste mali knihu otočenú k
deťom, aby vedeli ľahšie sledovať obrázky a počúvať váš hlas.

•

Nezabudnite ich zapojiť do diania a nehovorte im vety ako: “Toto nie je správny čas na otázky”.
alebo „Ty si nepochopil/a príbeh.“ a pod. Namiesto toho podporte ich kritické myslenie a pýtajte
sa ich otvorené otázky ako: „Čo myslíš, čo sa stane teraz? Prečo to (meno postavy z príbehu)
spravil? Kto má iný nápad?“
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Časť 8: Praktický nácvik vyučovania - využívanie
kreslenia a vhodných otázok pri zoznamovaní detí
s konceptom práv a zodpovedností
120 min
Obsah
Používanie rôznych umeleckých techník, napríklad kreslenia, je v prostredí predprimárneho vzdelávania
bežné. Deti začínajú „kresliť“ vo veku 18 mesiacov a táto aktivita prispieva k ich rozvoju rôznym spôsobom.
Pomáha im naučiť sa skoordinovať oko a ruku, podporuje rozvoj ich jemnej a hrubej motoriky, zlepšuje ich
kognitívne schopnosti, keďže vytvárajú vzory alebo sa pokúšajú nakresliť ich vlastný svet, podporuje ich
emocionálny rozvoj, keďže vyjadrujú to, čo si myslia alebo čo cítia. Niektoré deti rozprávajú alebo
odpovedajú na otázky s ľahkosťou, pre iné môže byť jednoduchšie vyjadriť sa inými vyjadrovacími
prostriedkami, napríklad prostredníctvom kreslenia. Z tohto dôvodu je dôležité využívať rozmanité
vyučovacie metódy – aby každé dieťa dokázalo nájsť spôsob, ktorý najviac vyhovuje jeho učeniu
a komunikácii.
Preto sa v tejto časti sústreďujeme na kreslenie – budeme ho prepájať s hlbším pohľadom na spôsob, akým
by učitelia v predprimárnom vzdelávaní mali klásť otázky, aby stimulovali kritické myslenie detí. Ako sme
už uviedli, niektorým deťom sa budú páčiť príbehy alebo rozprávanie, no je úlohou učiteľa deti skutočne
zaujať a nechať ich, aby samé riadili svoje vlastné učenie. To, či je dieťa skutočne vypočuté, či má priestor
na to, aby sa mohlo vyjadriť a či sú aktivity vedené tak, že v centre ich pozornosti je dieťa, zistíme podľa
typu otázok a spôsobu, akým ich facilitátor kladie.
Budeme skúmať tieto dva metodologické prístupy a zároveň sa oboznámime s tým, ako program Aflatot
pracuje s témou práv dieťaťa.
Hlavný cieľ
Poznať, akým spôsobom pracuje program Aflatot vo vzdelávaní detí s konceptom práv dieťaťa. Využiť
kreslenie a otázky podporujúce kritické myslenie v aktivite Aflatot.
Prehľad aktivít
Hra: Povedz mi o tvojej kresbe

20 min

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť

10 min

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte cvičnú aktivitu

15 min

Skupiny uskutočnia aktivitu Aflatot

60 min

Spätná väzba

15 min

Hra: Povedz mi o tvojej kresbe (20 min)
Ciele
Vysvetliť, ako môže umenie a kreslenie pomôcť pri vzdelávacom procese detí; poznať niektoré stratégie
aktívneho učenia, ktoré využívajú kreslenie ako vyučovaciu techniku; poznať metódu rozhovoru
s otvorenými otázkami.
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Materiály
Ak je to možné, poskytnite účastníkom širokú škálu nástrojov na kreslenie a maľovanie (farbičky, kriedy,
voskovky, olejové pastely, atď.). Ak to nie je možné, zabezpečte im sadu fixiek alebo farbičiek.
•

lepidlo, nožnice

•

staré časopisy

•

papiere A4

•

nezvyčajné materiály – nálepky, postavičky z Lega, atď.

Kroky
Umiestnite všetky materiály do stredu miestnosti.
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili dvojice a vysvetlite im, že sa budú pri práci striedať nasledovne: jedna
osoba bude kresliť a druhá sa bude pýtať otázky, potom sa vymenia.
Každý bude mať na svoju úlohu 5 minút, potom si úlohy vymenia.
Osoba, ktorá bude kresliť, nakreslí čokoľvek, čo chce, ale po celú dobu trvania úlohy by nemala prestať
kresliť. Vysvetlite účastníkom, že táto úloha nie je umeleckou súťažou a ich kresba nemusí byť krásna alebo
perfektná. Nikto ich dielo nebude posudzovať.
Kým jeden člen dvojice kreslí, druhý sa ho pýta otázky. Tieto otázky by sa mali týkať kresby, ale účastník,
ktorý sa pýta, môže prejsť aj na iné témy v závislosti od odpovedí toho, kto kreslí.
Povedzte im, že môžu používať všetky materiály v miestnosti. Ukážte im, čo všetko majú k dispozícii, aby
sa nebáli a vybrali si to, čo sa im páči.
Po piatich minútach im povedzte, že si môžu vymeniť úlohy. Teraz sa budú pýtať otázky tí, ktorí predtým
kreslili.
Nakoniec požiadajte niekoľko dobrovoľníkov, aby sa podelili o svoje zážitky. Nech tí, ktorí kreslili,
odpovedajú na nasledovné otázky:
•

„Čo sa vám páčilo na kreslení? Ako ste sa cítili, keď ste kreslili? Aký bol pocit, že sa vás súčasne
niekto pýta otázky?“

•

„Aké otázky ste sa pýtali? Na ktoré otázky sa ľahšie odpovedalo? Ktoré podnietili konverzáciu? Aké
bolo pýtať sa, keď ten druhý kreslil?“

Klaďte dôraz na dva body: na dôležitosť voľného výberu a vedúcej úlohy dieťaťa pri kreslení alebo práci na
akomkoľvek diele (poskytnite rôzne materiály, sústreďte sa na proces, nie na výsledok, podporu, nie
vedenie úlohy); použitie otvorených otázok, ktoré sa nezaoberajú vhodnosťou kresby (Je to dinosaurus?
Čo to teda je?). Nechajte deti, aby voľne vyjadrili čo chcú prostredníctvom kresby (Povedz mi o tvojej
kresbe.)
Vysvetlite účastníkom, že obom týmto aspektom sa budeme podrobne venovať v nasledujúcich aktivitách.

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť (10 min)
Ciele
Analyzovať vzdelávaciu aktivitu o právach dieťaťa a oboznámiť sa s cvičnou aktivitou.
Materiály
•

tabuľka spätnej väzby k aktivite (viď nižšie)

Kroky
Vysvetlite účastníkom, že vytvoria skupiny s počtom členov 4 alebo 5; každej skupine dáte plán aktivity
z Metodiky Aflatot a budú mať minimálne 10 minút na to, aby sa oboznámili s jeho obsahom. Potom
predstúpia pred veľkú skupinu a budú viesť aktivitu tak, ako by to spravili vo svojej materskej škole.
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Po každej skupinovej cvičnej prezentácii im zvyšní účastníci poskytnú spätnú väzbu, pričom budú
vychádzať z tabuľky spätnej väzby k aktivite. Spoločne si túto tabuľku prečítajte, aby účastníci vedeli, čoho
sa tabuľka týka, vysvetlite to, čo bude nevyhnutné, prípadne zodpovedajte otázky účastníkov.
Zdôraznite, že pri tejto aktivite sa sústredia špeciálne na kreslenie a kladenie otázok spôsobom, ktorý
stimuluje aktívne učenie detí, povzbudzuje ich záujem a kritické myslenie. Tabuľka je vytvorená tak, aby sa
zameriavala predovšetkým na používanie aktívneho učenia a prístupu orientovaného na dieťa pri
kladení otázok a používaní kreslenia ako vyučovacej metódy. Pripomeňte im, že v prostredí
predprimárneho vzdelávania je na dieťa orientovaný prístup nie len nedeliteľnou súčasťou vyučovacej
praxe, ale vzťahuje sa aj na spôsob usporiadania triedy, vzťahy medzi facilitátorom a deťmi, schopnosť
facilitátora pozorovať deti a počúvať ich, prenechať im vedúcu úlohu vo vzdelávacom procese, atď. Pre
ďalšie informácie si pozrite Časť 4 - Prístup Aflatot v predprimárnom vzdelávaní a súvisiaci Kontrolný list
aktívneho učenia v triedach predprimárneho vzdelávania.

Tabuľka spätnej väzby k aktivite – časť 8
Používal učiteľ/facilitátor jazyk vhodný pre danú vekovú skupinu detí? A čo reč tela?
Ako podporovala aktivita (a prostredie triedy) interakciu medzi deťmi?
Ak by sa deti tejto aktivity nemuseli zúčastniť, mali by o ňu napriek tomu záujem? Bola aktivita pútavá,
stimulujúca, zábavná a kreatívna?
Sústreďte sa na otázky učiteľa v predprimárnom vzdelávaní: aký typ otázok kládol učiteľ/facilitátor?
Otvorené alebo uzavreté?
Ako povzbudzovali kritické myslenie detí a ich samostatné myslenie?
Sústreďte sa na kreslenie: Ako môže kreslenie v tejto aktivite pomôcť pri učení a rozvoji detí?
Ako zabezpečil učiteľ/facilitátor uplatňovanie aktívneho učenia a prístupu orientovaného na dieťa?
Čo by ste spravili inak?
Čo sa vám páčilo?

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte cvičnú
aktivitu (15 min)
Ciele
Pripraviť sa na zrealizovanie aktivity Aflatot. Zoznámiť sa s obsahom a štruktúrou Metodiky Aflatot
a integrovať do kladenia otázok a realizácie umeleckej aktivity na dieťa orientovaný prístup a prístup
aktívneho učenia.
Materiály
•

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Svet pre deti

•

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Naše práva, naše zodpovednosti

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po 4 alebo 5 členov.
Niektorým skupinám dajte plán aktivity A a niektorým plán aktivity B.
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Zdôraznite im, že všetky skupiny si pripravia celú cvičnú aktivitu, no sústredia sa predovšetkým na použitie
kreslenia ako vzdelávacieho nástroja (viď aktivita 17 a 18) a na svoju schopnosť klásť otázky.
Povedzte účastníkom, že si prečítajú aktivitu a pripravia sa na prezentáciu cvičnej aktivity. Vysvetlite im, že
nemusia vytvárať plán, ten už je pripravený. Majú sa pripraviť na zreprodukovanie tak, ako by to spravili vo
svojej materskej škole.
Povedzte im, že na prípravu majú 10 minút. Zdôraznite, že sa vás môžu pýtať otázky a vy im s nimi
pomôžete. Kým pracujú, prechádzajte sa medzi skupinami, aby ste sa uistili, že pochopili zadanie úlohy.

Skupiny uskutočnia aktivitu Aflatot (60 min)
Ciele
Vyskúšať si použitie umeleckého sebavyjadrenia ako metódy aktívneho učenia.
Materiály
•

materiály a pomôcky na kreslenie

Kroky
Skupiny po jednom uskutočnia aktivitu Aflatot.
Kým účastníci učia, píšte si poznámky, aby ste im neskôr mohli dať spätnú väzbu.
Z dôvodu časového obmedzenia nebude mať každá skupina čas na to, aby zrealizovala celú aktivitu.
Rozhodnite sa, ako to vyriešite. Niekedy je vhodné aktivitu naplánovať tak, aby jednotlivé skupiny
zrealizovali rôzne časti tej istej aktivity – uistite sa, že každá skupina odprezentuje minimálne časť, kde
kreslia (reflexia aktivity).
Povedzte zvyšku skupiny, aby pozorovali a ak je to potrebné, aby si robili poznámky. Vysvetlite im, že ich
úlohou nie je hrať deti. Na to, čo robia facilitátori, by mali reagovať len vtedy, ak ich títo priamo vyzvú.

Spätná väzba (15 min)
Ciele
Zdieľať svoje chápanie toho, ako zahrnúť umelecké sebavyjadrenie do praxe a uplatňovať pri tom na dieťa
orientovaný prístup a prístup aktívneho učenia.
Materiály
•

Tabuľka spätnej väzby k aktivite (viď predchádzajúca aktivita – Vysvetlite, ako bude prebiehať táto
časť)

•

Kontrolný list Umenie (voliteľné – viď nižšie)

•

Kontrolný list Schopnosť pýtať sa otázky (voliteľné – viď nižšie)

•

papier a perá (voliteľné)

Kroky
Začnite rýchlymi otázkami o pocitoch učiteľov z toho, ako prebiehala táto časť tréningu.
Niektoré alebo všetky otázky z Tabuľky spätnej väzby si prejdite s celou skupinou.
Pripojte aj vaše komentáre. Snažte sa, aby vyzneli pozitívne, ale nebojte sa vyjadriť váš názor, ak mohli byť
niektoré veci spravené lepšie.
Uistite sa, že účastníkov zapájate do diskusie – spýtajte sa ich tieto otázky:
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„Ako vieme zabezpečiť, aby sme využívali kreslenie tak, aby bol pri ňom používaný prístup aktívneho
učenia?
„Aké druhy otázok stimulujú záujem a participáciu detí?”
Pamätajte na 2 kontrolné zoznamy: Kontrolný zoznam Umenie a Kontrolný zoznam Schopnosť pýtať
sa otázky. Snažte sa v skupinovej diskusii pokryť všetky body z oboch kontrolných zoznamov. Pripravte si
kópie kontrolných zoznamov, rozdajte ich všetkým v skupine, spoločne si ich prečítajte a prediskutujte.
Ak vám to čas dovoľuje, dajte každému účastníkovi papier a pero a požiadajte ich, aby každý napísal päť
otvorených otázok o príbehu „Svet pre deti“ z Metodiky Aflatot, ktoré stimulujú kreativitu detí a ich kritické
myslenie. Spoločne diskutujte o znakoch týchto otázok a o tom, ako podporujú kritické myslenie.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list Umenie

Neexistuje jediná odpoveď na otázku, ako integrovať prístup aktívneho učenia do aktivít, pri ktorých deti
kreslia, no je niekoľko jednoduchých trikov, ktoré zmenia rolu učiteľa v materskej škole na sprievodcu v
zmysluplnom učení sa detí. Jednou vetou: Nechajte deti „dýchať”!
•

Nikdy neposudzujte „krásu“ kresby. Vyhnite sa výrokom: „To je škaredé. Takto mačka nevyzerá.”
Myslite na to, že kreatívne vyjadrenie pre nás predstavuje dôležitý stavebný prvok vo vývoji dieťaťa.
Ceníme si proces, nie produkt!

•

Vyhýbajte sa maľovankám alebo obkresľovaniu. Keď sa dieťa sústredí na to, aký „dobrý“ je
vytlačený obrázok alebo obrázok, ktorý obkreslilo, obmedzí tým svoju vlastnú kreativitu.

•

Poskytujte im na výber množstvo materiálu na kreslenie a podporu a snažte sa vyhnúť tomu, aby
ste im bránili používať netradičné nástroje na kreslenie (napríklad lepenie listov na papier).

•

Nedostatok zdrojov je slabé ospravedlnenie na to, aby ste obmedzovali možnosti detí na ich
umelecké vyžitie: využite Kútik zdrojov v manuáli Aflatot – nájdete tu veľa nápadov na prírodné
zdroje, ktoré môžete použiť na vaše umelecké projekty. Ak nemáte k dispozícii papier, použite iné
povrchy: vonkajšie pieskové alebo blatisté plochy, raffiu, banánové listy, kmene stromov, jutové
vrecia. Obzrite sa okolo seba a buďte kreatívni! Popýtajte sa v okolí, zapojte rodiny do recyklácie
starých materiálov – nájdete veľa možností, ako podporiť umelecké aktivity vo vašej triede.

•

Nechajte deti „dýchať”! Nesnažte sa neustále kontrolovať a viesť aktivity: nechajte deti, aby sa
rozhodli, aké materiály použijú, ako vytvoria to, čo ste im dali ako zadanie. Ak sa ich rodinný portrét
ponáša viac na skupinu stromov, je to v poriadku!

•

Stimulujte kritické myslenie detí tým, že sa ich pýtate počas kreslenia alebo po ňom otvorené
otázky.

•

Podporte ich, aby boli zodpovedné: zapojte ich do čistenia alebo upratovania triedy po tom, ako
si kreslili.

•

Kým časť umeleckých aktivít bude mať špecifický vzdelávací cieľ a bude pri nich nevyhnutná
vedúca úloha facilitátora, uistite sa, že umelecké aktivity budú aj súčasťou voľnej hry. Týmto
spôsobom ešte zlepšíte kreatívne schopnosti detí.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list Schopnosť pýtať sa otázky

Kooky
Rovnako ako pri kreslení, ani tu neexistuje jediný zoznam návrhov, ktoré učiteľovi pomôžu integrovať prístup
orientovaný na dieťa do spôsobu, akým komunikuje s deťmi. Často sa detí pýtame otázky tak, aby sme
získali „správnu“ odpoveď alebo aby sme ukázali, že si pamätajú určitú informáciu, sú disciplinované, atď.
No na druhej strane, keď sa ich budeme pýtať otvorené otázky, pomôžeme tým rozvíjať vyššie myslenie
detí a budeme tým stimulovať ich kreativitu.
Niekoľko bodov, na ktoré by sme mali pamätať:
•

Keď sa pýtate otázky alebo sa rozprávate, buďte na úrovni detí.

•

Pýtajte sa otvorené otázky, ktoré povzbudzujú deti, aby pozorovali alebo popisovali, čo
vidia/robia; predpovedali, čo sa stane; definovali príčinu a efekt; poskytli ich osobný názor;
sformulovali posúdenie situácie; skúmali svoje city.

•

Uistite sa, že po každej otázke necháte deťom dostatočne dlhý čas na premyslenie.

•

Ak dieťa neodpovedá, nebuďte tvrdohlaví: pokúste sa preformulovať otázku, použite iné slová
alebo prejdite na inú tému: možno ho v tejto chvíli tá téma nezaujíma!

•

Skutočne počúvajte! Ale nie iba verbálnu komunikáciu dieťaťa – kľúčová je reč tela a výraz tváre!

•

Pýtajte sa otázky, ktoré vychádzajú zo sveta dieťaťa, jeho skutočných skúseností a záujmov.

•

Pýtajte sa, aby ste ukázali váš záujem! Komentujte, čo deti robia, hovorte to nahlas a pochváľte
ich za ich prácu.

•

Buďte pozitívni! Vážte si ich prácu, ich snahu, pochváľte ich schopnosti, neporovnávajte deti medzi
sebou vetami ako: „Pozri, aká je Anička šikovná. Mala by si to robiť ako ona.“

•

Pamätajte si – každé dieťa je jedinečné a má jedinečný súbor schopností, záujmov, zručností, atď.

Viac o kladení otázok a rozprávaní si môžete prečítať v tomto dokumente Ministerstva školstva USA:
https://www2.ed.gov/documents/early-learning/talk-read-sing/preschool-en.pdf
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Časť 9: Praktický nácvik vyučovania - využívanie
pesničiek a hier pri zoznamovaní detí s konceptom
šetrenia, míňania a zdieľania
120 min
Obsah
Rovnako ako platí pri kreslení, aj pesničky a hry (pre jednotlivcov alebo skupiny) sú kľúčovou súčasťou
predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Prácu detí v kruhu často určuje pesnička alebo básnička a jednotlivé
tematické oblasti sú skúmané prostredníctvom hier jednotlivcov alebo skupinových hier.
Podľa profesorky Levinowitzovej je hudobná inteligencia „ spôsob poznania a je rovnako ako chodenie
a rozprávanie základná životná zručnosť.“ (Levinowitz, Lili, 1998. Dôležitosť hudby v ranom detstve, Journal
of Research in Music Education, 12, 1). Je to prirodzený a jednoduchý spôsob, ako deti naučiť niečo nové
alebo im predstaviť nový koncept.
Podobne môžeme povedať, že aj hry tvoria základ života detí. Práve preto je ich možné jednoducho použiť
na obohatenie aktivity alebo ako samotnú vzdelávaciu aktivitu.
Popri tom, ako sa budeme venovať týmto dvom prístupom, oboznámime sa s tým, ako pracuje Metodika
Aflatot s konceptom šetrenia, míňania a zdieľania peňažných a nepeňažných zdrojov.
Hlavný cieľ
Poznať, akým spôsobom pracuje program Aflatot vo vzdelávaní detí s konceptom šetrenia, míňania
a zdieľania. Vedieť využiť hry a piesne ako prostriedky zabezpečujúce aktívne učenie a prístup orientovaný
na dieťa.
Prehľad aktivít
Hra: Najdlhší skok

20 min

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť

10 min

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte cvičnú aktivitu

15 min

Skupiny uskutočnia aktivitu Aflatot

60 min

Spätná väzba

15 min

Hra: Najdlhší skok (20 min)
Ciele
Porozumieť princípu hry ako prostriedku učenia sa dieťaťa a stratégie aktívneho učenia.
Materiály
•

dlhé kusy špagátu/povrazu + nožnice

•

malé kúsky papiera/lepiace papieriky + perá

57

Kroky
Dajte na zem jeden kus špagátu tak, aby ste vytvorili rovnú líniu.
Každému účastníkovi vysvetlite, že musí pozdĺž špagátu skočiť tak ďaleko, ako dokáže. Zároveň však musí
každý skočiť iným spôsobom (napríklad jeden môže skákať ako žaba, jeden naraz oboma nohami, atď.)
Zaznamenajte dĺžku každého skoku tak, že odstrihnete rovnaký kus špagátu, akú mal dĺžku skok účastníka;
špagát vždy označte menom účastníka.
Ak vám to čas dovoľuje, nech si vyskúša skákať každý účastník. Ak je skupina príliš veľká, dbajte na to, aby
táto aktivita netrvala viac ako 5 minút.
Po 5 minútach vyzvite účastníkov, aby sa pozreli na jednotlivé kusy špagátu a usporiadali ich podľa dĺžky
(tak, aby zároveň ostalo zachované označenie menom) od najdlhšieho po najkratší.
Keď to spravíte, spýtajte sa účastníkov:
„Ako ste sa cítili počas tejto hry? Čo myslíte, čo by sa pri nej naučili deti? Ako to podporujte ich
rozvoj?”
Zdôraznite, že táto aktivita je jednoduchým príkladom toho, ako priblížiť deťom koncept vzdialenosti alebo
matematické pojmy menej a viac; táto aktivita je zároveň jednoduchá a hravá – používanie rôznych
spôsobov skákania stimuluje kreativitu detí a odstraňuje súťaženie, pretože každý skok je jedinečný.

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť (10 min)
Ciele
Poznať kritériá analýzy cvičnej aktivity zameranej na šetrenie, míňanie a zdieľanie.
Materiály
•

tabuľka spätnej väzby k aktivite (viď nižšie)

Kroky
Vysvetlite účastníkom, že vytvoria skupiny s počtom členom 4 alebo 5; každej skupine dáte plán aktivity
z Metodiky Aflatot a budú mať minimálne 10 minút na to, aby sa oboznámili s jej obsahom. Potom
predstúpia pred veľkú skupinu a budú viesť aktivitu tak, ako by to spravili vo svojej materskej škole.
Po každej skupinovej cvičnej prezentácii im zvyšní účastníci poskytnú spätnú väzbu, pričom budú
vychádzať z tabuľky spätnej väzby k aktivite. Spoločne si túto tabuľku prečítajte, aby účastníci vedeli, čoho
sa tabuľka týka, vysvetlite to, čo bude nevyhnutné, prípadne zodpovedajte otázky účastníkov.
Zdôraznite, že pri tejto aktivite sa sústredia špeciálne na používanie pesničiek a hier spôsobom, ktorý
stimuluje aktívne učenie detí, povzbudzuje ich záujem a kritické myslenie. Tabuľka je vytvorená tak, aby sa
zameriavala predovšetkým na využívanie aktívneho učenia a prístupu orientovaného na dieťa pri
používaní pesničiek a hier. Pripomeňte im, že v prostredí predprimárneho vzdelávania je na dieťa
orientovaný prístup nie len nedeliteľnou súčasťou vyučovacej praxe, ale vzťahuje sa aj na spôsob
usporiadania triedy, vzťahy medzi učiteľom a deťmi, schopnosť facilitátora pozorovať deti a počúvať ich.

Tabuľka spätnej väzby k aktivite – časť 9
•

Používal učiteľ jazyk vhodný pre danú vekovú skupinu detí? A čo reč tela?

•

Povzbudzoval učiteľ ako facilitátor kritické myslenie detí otvorenými otázkami?

•

Ako podporovala aktivita (a prostredie triedy) interakciu medzi deťmi?

•

Ak by sa deti tejto aktivity nemuseli zúčastniť, mali by o ňu napriek tomu záujem? Bola aktivita
pútavá, stimulujúca, zábavná a kreatívna?
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•

Sústreďte sa na hry. Aké hry boli použité?

•

Ako hry pomáhali pri holistickom rozvoji detí?

•

Ako stimulovali kritické myslenie detí a samostatné rozhodovanie?

•

Sústreďte sa na pesničky/básničky: ako môže spievanie pomôcť deťom pri učení a ich rozvoji?

•

Ako zabezpečil učiteľ ako facilitátor uplatňovanie aktívneho učenia a prístupu orientovaného na
dieťa?

•

Čo by ste spravili inak?

•

Čo sa vám páčilo?

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte vzdelávaciu
aktivitu (15 min)
Ciele
Zoznámiť sa s obsahom a štruktúrou Metodiky Aflatot a integrovať do pesničiek a hier na dieťa orientovaný
prístup a prístup aktívneho učenia.
Materiály
•

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Splním si svoje sny

•

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Aflatounske mince

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po 4 alebo 5 členov podľa rôznych druhov ovocia (všetky
mangá, banány, jablká, atď. spolu).
Niektorým skupinám dajte plán aktivity A a niektorým plán aktivity B.
Zdôraznite im, že skupiny s plánom aktivity A si pripravia celú cvičnú aktivitu, no sústredia sa predovšetkým
na použitie pesničiek (Aktivita 32) a skupiny s plánom aktivity B sa sústredia predovšetkým na použitie
hier (Aktivita 39).
Pripomeňte účastníkom, že si prečítajú aktivitu a pripravia sa na prezentáciu cvičnej vzdelávacej aktivity.
Vysvetlite im, že nemusia vytvárať plán, ten už je pripravený. Majú sa pripraviť na zreprodukovanie aktivity
tak, ako by ju zrealizovali vo svojej materskej škole.
Povedzte im, že na prípravu majú 10 minút. Zdôraznite, že sa vás môžu pýtať otázky a vy im s nimi
pomôžete. Kým pracujú, prechádzajte sa medzi skupinami, aby ste sa uistili, že pochopili zadanie úlohy.

Skupiny uskutočnia aktivitu Aflatot (60 min)
Ciele
Realizovať cvičnú aktivitu zameranú na koncept šetrenia, míňania zdieľania s využitím pesničiek a hier ako
metódy aktívneho učenia.
Materiály
Materiály použité v plánoch hodín
•

Plán aktivity A: lopta, vystrihnuté hviezdy alebo papier a perá, aby sa dali hviezdy rýchlo spraviť;
perá, farbičky, lepidlo, pieseň
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•

Plán aktivity B: Aflatounske mince alebo materiály na ich vyrobenie (papier, nožnice, perá),
materiály na vyrobenie plagátov Aflatounskych mincí

Kroky
Skupiny po jednom uskutočnia aktivitu Aflatot.
Kým účastníci učia, snažte sa písať si poznámky, aby ste im neskôr mohli dať spätnú väzbu.
Z dôvodu časového obmedzenia nebude mať každá skupina čas na to, aby zrealizovala celú aktivitu.
Rozhodnite sa, ako to vyriešite. Niekedy je vhodné aktivitu naplánovať tak, aby jednotlivé skupiny
zrealizovali rôzne časti tej istej aktivity – uistite sa, že každá skupina odprezentuje minimálne časť, kde
používajú pesničky alebo hry.
Povedzte zvyšku skupiny, aby pozorovali a ak je to potrebné, aby si robili poznámky. Vysvetlite im, že ich
úlohou nie je hrať deti. Na to, čo robia facilitátori, by mali reagovať len vtedy, ak ich títo priamo vyzvú.

Spätná väzba (15 min)
Ciele
Zdieľať svoj názor na to ako zahrnúť pesničky a hry do praxe a používať pri tom na dieťa orientovaný prístup
a prístup aktívneho učenia.
Materiály
•

tabuľka spätnej väzby k aktivite (viď predchádzajúca aktivita – Vysvetlite, ako bude prebiehať táto
časť)

•

Kontrolný list Pesničky a básničky (voliteľné – viď nižšie)

•

Kontrolný list Hry (voliteľné – viď nižšie)

Kroky
Začnite rýchlymi otázkami o pocitoch učiteľov z toho, ako prebiehala táto časť tréningu.
Niektoré alebo všetky otázky z Tabuľky spätnej väzby si prejdite s celou skupinou.
Pripojte aj vaše komentáre. Snažte sa, aby vyzneli pozitívne, ale nebojte sa vyjadriť váš názor, ak mohli byť
niektoré veci spravené lepšie.
Uistite sa, že účastníkov zapájate do diskusie – spýtajte sa ich tieto otázky:
„Ako vieme zabezpečiť, aby sme využívali pesničky a hry tak, aby sme uplatňovali prístup aktívneho
učenia?”
Pamätajte na 2 kontrolné listy: Kontrolný list Pesničky a básničky a Kontrolný list Hry. Snažte sa
v skupinovej diskusii pokryť všetky body z oboch kontrolných listov. Pripravte si kópie kontrolných listov,
rozdajte ich všetkým v skupine, spoločne si ich prečítajte a prediskutujte.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list Pesničky a básničky/Hry

Nehádajte, čo sa deťom páči. Poskytnite im rôzne druhy hudby (tradičnú ľudovú, svetovú, detské pesničky,
klasickú, pop, atď.) a pozorujte, čo sa ktorému dieťaťu páči.
Sprevádzajte hudbu alebo poéziu pohybmi tela: vytvorte rytmus, napodobňujte slová pesničiek. Pomáha
to zaujať deti a rozvíja ich hrubú motoriku.
Nechajte sa viesť dieťaťom; nechajte deti vybrať hudbu, nechajte ich navrhnúť pohyby tela.
Vyberte hudbu podľa doby dňa. Využite relaxačnú hudbu, aby sa pripravili na popoludňajší odpočinok alebo
energickú a zábavnú hudbu, aby ste ich oboznámili s nejakou novou témou.
Nestrachujte sa o váš hlas alebo spevácke zručnosti. Toto nie je spevácka súťaž.
Vyhnite sa chváleniu niektorých detí a haneniu iných za ich spevácke schopnosti. Nezáleží nám na výsledku,
ale na procese.
Nebojte sa nechať deti vymýšľať si vlastné pesničky a básničky.
Kontrolný list Hry:
Hry, hranie sa a učenie sú silne prepojené, od útleho detstva až do dospelosti je pre ľudské bytosti hra
učiacou skúsenosťou. Zapojenie hier do vzdelávacieho procesu má preto obrovský význam. Pamätajte si,
že:
Hry sú dôležité pri predstavovaní nových konceptov deťom, no nemali by sme zabúdať zahrnúť do
každodennej rutiny detí aj voľnú hru a hry, ktoré nemajú stanovený zmysel (viac sa tejto téme budeme
venovať v časti o voľnej hre).
Buďte si vedomí schopností a rozmanitosti detí. Používajte hry, ktoré sú vhodné pre jednotlivé deti.
Pozorujte deti. Pozorovanie vám pomôže identifikovať ich záujmy a vďaka tomu, že budete vedieť, čo ich
baví, dokážete vybrať správne hry a stavať na nich.

61

Ako využiť skúsenosti získané z častí 5, 6, 7, 8 a 9 v materskej škole
Aktivity Aflatot je veľmi jednoduché začleniť do bežného vychovno-vzdelávacieho procesu v materskej
škole. Učitelia mnoho zo stratégií a metód, ktoré sú súčasťou programu Aflatot, aj používajú. V programe
však ide o to, aby ich využívali ako premyslený prostriedok rozvíjania osobnostných a sociálnych
kompetencií, ako aj finančnej gramotnosti detí.
Metodika Aflatot vám pomôže nájsť systém pri sledovaní tohto cieľa.
Metódy, ktoré ste doteraz nepoznali alebo menej využívali, si vo svojej praxi najprv vyskúšajte. Následne
uvažujte:
•

Prečo mi je práve táto metóda blízka? Prečo mi je práve táto metóda nepohodlná?

•

Čo by mi pomohlo, aby som sa pri jej realizácii začal cítiť dobre? Je to prostredie? Časová
organizácia aktivity? Pravidlá v triede? Mám o metóde málo vedomostí?

•

Poznám niekoho, kto metódu ovláda a vedel by mi pomôcť?

•

Ako reagujú deti?

Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
Školský vzdelávací program má byť živým dokumentom, ktorý má učiteľa viesť pri dosahovaní cieľov školy
a výchovno-vzdelávacích cieľov deťmi. Ak sa súčasťou Vášho školského kurikula stane program Aflatot,
jednotlivé metódy a stratégie je vhodné zapracovať do školského vzdelávacieho programu, kde sa pri
každom obsahovom celku odporúča uviesť návrh stratégií a metód pre realizáciu jednotlivých tém
a dosahovanie výkonových štandardov. Ak vám takýto spôsob nevyhovuje, môžete si pre metódy
a stratégie vyčleniť samostatnú podkapitolu. Dôležité je, aby vám ako učiteľom školský vzdelávací program
pomáhal realizovať učenie detí zmysluplne a nebol len formálnym dokumentom.
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Časť 10: Kľúčová úloha voľnej hry
80 min
Obsah
Čím viac umožníme deťom voľne sa hrať, tým sa ich hra stane komplexnejšou, kognitívne a sociálne
náročnejšou; keď sa deti hrajú, zapájajú všetky vývojové oblasti, vďaka čomu sa učia jednoduchým
spôsobom, ktorý samé iniciujú i riadia.
Napriek množstvu dôkazov o tom, že keď deťom vyčleníme voľný čas, kedy sa môžu samostatne hrať, má
to na ne pozitívny dopad, stále menšie a menšie deti nútime dosahovať špecifické vzdelávacie ciele
a znižujeme čas, počas ktorého sa môžu venovať voľnej hre.
Nesnažíme sa podporovať predprimárne vzdelávanie, ktoré sa sústredí výlučne na voľnú hru, ale myslíme
si, že tento spôsob hry by sme mali podporovať, keďže zábavným a neštruktúrovaným spôsobom
podporuje rozvoj detí a zároveň vytvára atmosféru dôvery, nezávislosti a rešpektu.
Hlavný cieľ
Vysvetliť, prečo je voľná hra dôležitá a identifikovať úlohu dospelého pred, počas a po voľnej hre detí.
Prehľad aktivít
Hra: Poďme sa hrať

15 min

Prečo voľná hra?

30 min

Brainstorming: Úlohy dospelých vo voľnej hre

20 min

Voľná hra a učenie založené na hre

15 min

Hra: Poďme sa hrať (15 min)
Ciele
Opísať, čo je voľná hra a porozumieť jej znakom.
Materiály
Ak je to možné, prineste typické materiály, s ktorými sa zvyknú deti hrať: kocky, bábiky, autíčka, miniatúry,
kresliace potreby. Ak sa vám to nepodarí, povedzte účastníkom, aby použili svoju kreativitu a na hru využili
objekty v miestnosti.
Kroky
Ak je to možné, dajte predmety, s ktorými sa budú deti hrať, do rôznych kútov miestnosti.
Povedzte účastníkom, že deň/workshop bol dlhý a náročný a zaslúžia si prestávku.
Vyzvite ich, aby sa voľne hrali v miestnosti. Vysvetlite im, že na to nie sú žiadne pravidlá: nasledujúcich 5
minút môžu miestnosť a všetko, čo v nej je používať, ako sa im chce – samostatne, v skupinách, vo
dvojiciach, ako im to viac vyhovuje.
Kým sa účastníci hrajú, pozorujte ich a robte si poznámky o aktivitách, ktorým sa venujú. Je možné, že sa
budú hanbiť, cítiť neisto alebo nebudú robiť vôbec nič. Nebojte sa, aj toto je súčasť aktivity.
Po 5 minútach ich požiadajte, aby sa vrátili na svoje miesta a otvorte diskusiu o tom, čo práve zažili.
Spýtajte sa ich nasledujúce otázky:
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„Aké inštrukcie som vám dala/a? Čo som robil/a, kým ste sa vy hrali? Ako ste sa cítili? Aké aktivity
ste vykonávali? Čo sa vám páčilo na týchto 5 minútach voľnej hry? Čo sa vám nepáčilo?”
Vysvetlite im, že to, čo robili, bola voľná hra a že umožniť deťom samostatne sa hrať s minimálnym
zasahovaním učiteľa by malo byť kľúčovým komponentom dennej praxe v predprimárnom vzdelávaní.

Prečo voľná hra? (30 min)
Ciele
Identifikovať výhody a potrebu voľnej hry v ranom detstve.
Materiály
•

papier, perá, flipchart, fixky

•

kópie scenárov voľnej hry (viď nižšie)

•

kópie kontrolného listu Voľná hra (voliteľné – viď nižšie)

Kroky
Povedzte účastníkom, že budú pracovať vo dvojiciach.
Každej dvojici dajte scenáre voľnej hry. Vysvetlite im, že sú v triede materskej školy a každý scenár
popisuje, čo vidia (Materiál na vytlačenie: Scenáre voľnej hry).
Vysvetlite im, že majú 15 minút na prečítanie scenárov. Po prečítaní nech spolu diskutujú, ako každý zo
scenárov prispieva k rozvoju určitých schopností a zručností detí. Povedzte im, aby si svoje odpovede
zapísali.
Po 15 minútach vyzvite každú dvojicu, aby prečítala svoje odpovede a napísala ich na flipchart. Uistite sa,
že odpovede sa neopakujú, zapájajte celú skupinu a pýtajte sa ich: „Kto má iný názor/nápad?“
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Materiál na vytlačenie: Scenáre voľnej hry

Dieťa objíma bábiku.
Skupina detí sa hrá, že pečú a predávajú koláče z piesku. Jedno dieťa je
zákazník.
Batoľa si berie banán, dáva si ho k uchu a hovorí: „Haló!“
Skupina detí stavia vežu z kociek.
Dve batoľatá kladú všetky kocky do kúta, rozdeľujú ich podľa farby.
Dve deti porovnávajú výšky svojich veží z kociek.
Dve deti vonku skúmajú mravenisko.
Skupina detí vonku skáče a snaží sa dočiahnuť listy na strome.
Skupina detí spoločne vytvorila malý trh.

Dieťa objíma bábiku.
Skupina detí sa hrá, že pečú a predávajú koláče z piesku. Jedno dieťa je
zákazník.
Batoľa si berie banán, dáva si ho k uchu a hovorí: „Haló!“
Skupina detí stavia vežu z kociek.
Dve batoľatá kladú všetky kocky do kúta, rozdeľujú ich podľa farby.
Dve deti porovnávajú výšky svojich veží z kociek.
Dve deti vonku skúmajú mravenisko.
Skupina detí vonku skáče a snaží sa dočiahnuť listy na strome.
Skupina detí spoločne vytvorila malý trh.
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Nižšie nájdete príklad toho, ako môže vyzerať flipchart.

Schopnosti a zručnosti, ktoré sa rozvíjajú pri voľnej hre
Použitie kreativity a predstavivosti pri znázorňovaní predmetov, ľudí alebo aktivít
Rozvoj jazykových a rečových schopností
Sociálne schopnosti – interakcia s inými, riešenie konfliktov, atď.
Rozvoj rozprávačských schopností
Stimulácia hrubej alebo jemnej motoriky (lezenie, skákanie, držanie pera, atď.)
Skúmanie prírodného prostredia
Stimulácia predmatematických zručností – menej a viac, objednávanie predmetov, atď.
Voľné vyjadrenie emócií
Skúmanie materiálov a objavovanie ich vlastností

Zdôraznite, že voľná hra prispieva k pripravenosti na školu a rozvoju dieťaťa rovnako ako štruktúrovaná
aktivita. Zároveň majú deti počas voľnej hry svoje učenie a rozvoj pevne vo vlastných rukách.
Ak máte pocit, že potrebujete väčšiu podporu, nižšie nájdete tabuľku, ktorá vám poskytne bližšie
vysvetlenie ku Kontrolnému listu Voľná hra. Použite ju ako podporu facilitácie alebo ju vytlačte pre
účastníkov, ak je to potrebné.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list Voľná hra

Prostredníctvom voľnej hry deti:
•

skúmajú materiály a objavujú ich vlastnosti

•

využívajú svoje poznatky o materiáloch, aby mohli pri hre využívať svoju predstavivosť

•

vyjadrujú svoje emócie a odhaľujú vnútorné pocity

•

vyrovnávajú sa s traumatickými zážitkami

•

udržiavajú si citovú rovnováhu, fyzické a mentálne zdravie a blaho

•

vyrovnávajú sa s problémami ako narodenie, smrť, dobro a zlo, sila a bezmocnosť

•

zisťujú, kým sú, objavujú svoju hodnotu a hodnotu ostatných

•

učia sa sociálne zručnosti – deliť sa, striedať sa a vyjednávať

•

učia sa riešiť konflikty a ako sa dohodnúť

•

riešia problémy, prechádzajú od podpory k nezávislosti

•

rozvíjajú svoje komunikačné a jazykové schopnosti

•

opakujú vzorce správania, ktoré odrážajú ich záujmy a obavy

Zdroj: Voľná hra v ranom detstve, Play England, Making Space for Play,
http://www.playengland.org.uk/media/120426/free-play-in-early-childhood.pdf
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Brainstorming: Úlohy dospelých vo voľnej hre (20 min)
Ciele
Identifikovať úlohu dospelého počas a po voľnej hre detí v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti.
Materiály
•

lepiace papieriky, perá, flipchart, fixky

Kroky
Opätovne zdôraznite, že v tejto časti sa sústredíme predovšetkým na voľnú hru detí – na hru, ktorú iniciujú
deti a ktorú aj samostatne riadia. Aj v tejto hre však majú dospelí dôležitú úlohu.
Zapojte účastníkov do brainstormingu. Každému účastníkovi dajte niekoľko lepiacich papierikov a pero
a povedzte im, aby na každý z nich napísali jednu úlohu, ktorú by podľa nich mali mať dospelí vo voľnej hre
detí.
Po niekoľkých minútach vyzvite účastníkov, aby prečítali svoje odpovede a napísali ich na flipchart.
V diskusii sa nezabudnite venovať týmto bodom:
•

Úlohou dospelých je zabezpečiť v dennom programe predprimárneho vzdelávania čas na voľnú
hru.

•

Úlohou dospelých je vytvoriť emocionálne a psychologicky vhodné prostredie, v ktorom sa deti
cítia bezpečne, cítia, že si ich vážia a veria im a sú schopné samostatne konať (tomuto aspektu sa
budeme detailnejšie venovať v časti 16: Emocionálny priestor).

•

Úlohou dospelých je pozorovať deti, ako sa hrajú: pozorovanie je nevyhnutné pri identifikovaní
záujmov detí a prispôsobení aktivít tak, aby zodpovedali týmto záujmom; takisto je nevyhnutné,
aby sme lepšie pochopili každé dieťa, jeho schopnosti a dispozície.

•

Úlohou dospelých je reagovať na základe vzniknutých okolností. Naučiť sa, kedy a ako reagovať
pri voľnej hre je náročná a citlivá zručnosť: dospelí by mali dať deťom príležitosť, aby sa samostatne
hrali, voľne sa rozhodovali, robili chyby, mali nezhody a naučili sa ich samostatne vyriešiť. Zároveň
by však mali byť dospelí vzormi správania a mali by vždy poukázať na situácie, keď dochádza
k diskriminácii, mali by reagovať na stereotypy a protisociálne postoje. Interakcia môže slúžiť aj na
rozšírenie hry a jej použitie na praktické učenie. Napríklad, ak sa počas voľnej hry deti dohadujú,
kto vyhral viac guľôčok pri nejakej hre, učiteľ môže začať aktivitu po voľnej hre tak, že povie deťom,
aby ukázali rôzne množstvá guľôčok, ktoré každé dieťa vyhralo. Spoločne sa potom porozprávajú,
ktoré množstvo je podľa nich väčšie a ktoré menšie; takto im predstaví predmatematický koncept.

Voľná hra a učenie založené na hre (15 min)
Ciele
Poznať význam hry ako prostriedku učenia sa dieťaťa a jej uplatňovanie v realizácii Metodiky Aflatot v praxi.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Celej skupine nahlas prečítajte nasledujúce vety:
„Vynútené učenie neostane v mysli. Vyhnite sa teda povinnosti a dovoľte, aby mali lekcie vašich detí
formu hry.” (Platón, Republika)
Podnieťte účastníkov, aby sa zamysleli nad významom týchto viet a spýtajte sa:
„Čo znamená „dovoľte, aby mali lekcie vašich detí formu hry“? Ako by sme to mohli dosiahnuť?”
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Vysvetlite účastníkom, že program Aflatot zdôrazňuje využívanie činností ako divadlo, kreslenie, spievanie
a hry pri tom, ako sa učia nové veci.
Pripomeňte im, že hoci voľná hra je nedeliteľnou a hlavnou súčasťou kurikula založeného na hre, nie je to
to isté: voľná hra je nezávislá hra vedená dieťaťom a učenie založené na hre využíva hru na čo najlepšiu
implementáciu kurikula.
Tak voľná hra, ako aj učenie založené na hre sú v programe Aflatot kľúčové.

Tipy pre facilitátora:
Viac o voľnej hre a učení založenom na hre nájdete tu:
Hra v ranom detstve
https://web.sonoma.edu/tcs/play_key_to_success.pdf
Voľná hra v ranom detstve
http://www.playengland.org.uk/media/120426/free-play-in-early-childhood.pdf
Voľná hra v predprimárnom vzdelávaní
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2015.1083558?needAccess=true

Ako využiť skúsenosti získané z tejto časti v materskej škole
Predmetom hry sa môže stať pre dieťa čokoľvek. Závisí od učiteľa, ktorý v roli facilitátora dokáže hru dieťaťa
využiť ako prostriedok k zámernému učeniu. Hru dieťaťa dokáže pre zámerné učenie využiť len dobrý
pozorovateľ, ktorý pozná dieťa, jeho myslenie a vie sa vžiť do „jeho sveta”.
Výbornou ukážkou je hra s loptou v priloženom linku, pomocou ktorej učiteľ rozvíja nielen psychomotorické
schopnosti dieťaťa, ale aj jeho znalosti a schopnosti v prírodovednej, umelecko-expresívnej, matematickej
a sociálnej oblasti.
https://www.bing.com/videos/search?q=meaningful+learning+at+kindergarten&&view=detail&mid
=2BEA7E2C9EA982406D992BEA7E2C9EA982406D99&FORM=VRDGAR
Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
Venujte hre dieťaťa dostatočnú pozornosť. Ak si nie ste istí, či jej venujete dostatok času, skúste si
v rozmedzí troch dní zaznamenávať počet minút, ktoré venujete riadenému vysokoorganizovanému
vyučovaniu a počet minút, ktoré venujete voľnej hre a nezámernému učeniu a spontánnej intervencii, ktorá
nenarúša hru detí. Pomer týchto dvoch stratégií vyučovania by mal byť prinajmenšom vyrovnaný. Do vášho
školského vzdelávacieho programu zapracujte princípy zmysluplného učenia, ktoré je založené na
uvoľnejnej hre. Tieto by sa mali stať kľúčovým orientačným bodom pre organizovanie edukačného procesu
vo vašej materskej škole.
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Časť 11: Kreatívne využitie vašich zdrojov:
Organizovanie trhu Aflatot
170 min
Obsah
Trh Aflatoun je jednou zo základných aktivít programu Aflatot. Za podmienky, že je aktivita implementovaná
s využitím prístupu orientovaného na dieťa, vedie deti k tomu, aby pri vytvorení jednoduchého podniku
použili všetky koncepty a zručnosti, ktoré sa naučili a rozvinuli si v rámci programu Aflatot. V Metodike
Aflatot nájdete dva príklady aktivít, ktoré učiteľom predprimárneho vzdelávania pomôžu, aby dokázali deti
viesť pri vytváraní podniku. Program Aflatot však povzbudzuje učiteľov, aby boli kreatívni, umožnili deťom,
aby boli kreatívne a prichádzali s ďalšími nápadmi.
Táto časť slúži na to, aby pomohla účastníkom intenzívne premýšľať nad hlavnými krokmi, ktoré budú
musieť spraviť pri implementácii tejto aktivity s deťmi a ako ju naplánovať tak, aby boli deti neustále v centre
vzdelávacieho procesu.
Snaha implementovať takýto plán môže byť naozaj veľkou výzvou, keď pracujeme v prostredí materskej
školy s obmedzenými zdrojmi, to by však nemalo brániť takúto aktivitu uskutočniť. Táto časť je vytvorená
tak, aby pomohla účastníkom zamyslieť sa nad kreatívnym použitím dostupných miestnych zdrojov, ktoré
sú zadarmo a ktoré nám môžu pomôcť v praxi.
Hlavný cieľ
Poznať význam aktivity Trh Aflatoun ako jednej zo základných aktivít programu Aflatot, vedieť, ako takýto
trh naplánovať a zorganizovať s deťmi a ako kreatívnym spôsobom využiť miestne zdroje.
Prehľad aktivít
Naše dostupné zdroje

30 min

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť

10 min

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte Trh Aflatoun

60 min

Skupinová prezentácia

60 min

Naše dostupné zdroje (30 min)
Ciele
Analyzovať, aký druh voľne dostupných zdrojov nachádzajúcich sa v okolí účastníkov môže podporiť
aktívne učenie sa detí v ich praxi.
Materiály
Prineste materiály, ktorých je dostatok, dajú sa ľahko nájsť a sú zadarmo, napríklad listy, kamene, fazule,
piesok, nádoby na vodu, vrece so starými prázdnymi a čistými fľašami, kartónmi, rolkami od toaletného
papiera, atď. Uistite sa, že všetky tieto veci sú čisté a ich použitie je bezpečné. (Ak sú všetci účastníci
tréningu z jednej krajiny/regiónu, prineste materiály, ktoré sú v tejto oblasti hojné, bežne dostupné a
zadarmo.) Prineste dostatok materiálov (napríklad za veľkú hrsť kameňov, nie iba jeden alebo dva) rôznych
druhov (nie iba kamene, ale aj fazule, starý papier, a pod.).
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Kroky
Povedzte účastníkom, aby sa rozdelili na malé skupiny.
Každej skupine dajte jeden špecifický typ materiálu: napríklad jednej skupine dajte kamene, inej fazule,
ďalšej vrece na odpadky alebo piesok či nádobu na vodu.
Každá skupina sa musí zamyslieť nad tým, ako by mohli tento materiál použiť na vytvorenie jednoduchých
aktivít pre predškolákov, ak majú k dispozícii len tento materiál.
Vysvetlite im, že majú 10 minút na to, aby sa pripravili a ukázali celej skupine, ako plánujú využiť materiály.
Nemali by len vysvetliť, čo budú robiť, mali by to priamo ukázať.
Po 10 minútach každá skupina predvedie svoje aktivity pred väčšou skupinou. Každá skupina má na vlastnú
prezentáciu svojich aktivít 5 minút.
Na konci každej prezentácie pozvite každú skupinu vyjadriť sa k tomu, čo videli. Pri diskusii používajte tieto
otázky:
„Napadla vám nejaká iná aktivita, ktorú by ste mohli vytvoriť pri použití týchto zdrojov? Ako by mohli použité
materiály stimulovať predmatematické znalosti detí? Ako by sme ich mohli použiť na podporu
predčitateľských zručností? Ako by sme ich mohli využiť, aby sme podporili kreatívny/sociálny/emocionálny
rozvoj detí?”

Tipy pre facilitátora:
Ak potrebujete podporu pri stimulácii kreatívneho myslenia, môžete použiť tieto zdroje:
Používanie miestnych nízkonákladových materiálov na prehĺbenie učenia detí, UNESCO, 2008: tento krátky
dokument obsahuje veľmi užitočný zoznam jednoduchých aktivít, ktoré môžete robiť pri použití rozmanitých
typov materiálov: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001592/159247e.pdf
Nezabudnite si prezrieť Kútik zdrojov Aflatot.

Vysvetlite, ako bude prebiehať táto časť (10 min)
Ciele
Poznať aktivitu Trh Aflatoun.
Materiály
•

tabuľka spätnej väzby k Trhu Aflatoun (viď nižšie, umiestnená na stenu)

Kroky
Informujte účastníkov, že cieľom tejto aktivity je pomôcť im zamyslieť sa nad všetkými krokmi, ktoré budú
musieť uskutočniť pri práci s deťmi počas plánovania a pri realizácii Trhu Aflatoun.
Vysvetlite účastníkom, že vytvoria skupiny s počtom členom 4 alebo 5; každej skupine dáte plán aktivity
z Metodiky Aflatot, ktorá sa zameriava na Trh Aflatoun, finálnu a podstatnú aktivitu Metodiky Aflatot.
Účastníci budú mať približne 50 minút na to, aby sa oboznámili s obsahom plánu a v spolupráci s členmi
svojej skupiny vytvorili svoj vlastný malý Trh Aflatoun, ktorý je podstatnou časťou Metodiky Aflatot.
Môžu to spraviť na základe toho, čo si prečítali v pláne aktivity a pripraviť výstavu alebo trh, alebo môžu byť
kreatívni a naplánovať iný typ aktivity.
Ukážte im Tabuľku spätnej väzby k Trhu Aflatoun a vysvetlite im:
•

Aktivita a plán, ktoré vytvoria, musia byť také realistické, ako je to len možné.
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•

Aktivita by mala zabezpečovať aktívne učenie detí a prístup orientovaný na dieťa.

•

Súčasťou plánu by mal byť realistický rozpočet.

•

Ako pomôcku pri plánovaní by mali použiť otázky z Tabuľky spätnej väzby k Trhu Aflatoun.

Po odprezentovaní plánu každej skupiny im zvyšní účastníci poskytnú spätnú väzbu, pričom budú
vychádzať z tabuľky spätnej väzby k Trhu Aflatoun.

Tabuľka spätnej väzby k Trhu Aflatoun
Aktívna participácia a učenie detí:
•

Je plánovaná aktivita vhodná pre danú vekovú skupinu? Prečo áno? Prečo nie?

•

Boli deti zapojené do plánovania a/alebo implementácie aktivity? Ako?

•

Zahŕňa a zabezpečuje plán a aktivita aktívnu participáciu detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami?

•

Ak by sa deti tejto aktivity nemuseli zúčastniť, mali by o ňu napriek tomu záujem? Bola aktivita
pútavá, stimulujúca, zábavná a kreatívna?

•

Ako podporovala aktivita (a prostredie triedy) interakciu medzi deťmi?

•

Ako zabezpečila skupina pri plánovaní aktivity alebo v aktivite ako takej prístup orientovaný na
dieťa a prístup aktívneho učenia?

Možnosť uskutočniť plán:
•

Aký druh peňažných a/alebo nepeňažných zdrojov bude potrebný pri implementácii projektu?

•

Kde získate potrebné zdroje?

•

Sú plán a aktivita bezpečné pre deti?

Zapojenie komunity:
•

Je to plánu zapojený/á aj riaditeľ/ka? A čo rodiny?

•

Ako zabezpečíte participáciu rodín?

•

Čo by ste spravili inak?

•

Čo sa vám páčilo?

Rozdeľte skupiny, rozdajte im plán aktivity Aflatot a pripravte Trh Aflatoun
(60 min)
Ciele
Vedieť naplánovať Trh Aflatoun, poznať, aké kroky očakávať, s akými príležitosťami a výzvami sa učitelia
a deti stretnú, keď budú túto aktivitu realizovať v skutočnom živote. Integrovať prístup orientovaný na dieťa
a prístup aktívneho učenia do plánovania Trhu Aflatoun.
Materiály
•

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Aktivita 39a, 40

•

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Aktivita 39b, 40
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•

tabuľka spätnej väzby k Trhu Aflatoun (viď nižšie, umiestnite na stenu)

•

zdroje z predchádzajúcej aktivity

flipchartové papiere, fixky
Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po 4 alebo 5 členov.
Niektorým skupinám dajte plán aktivity A a niektorým plán aktivity B. Pripomeňte účastníkom, že môžu
použiť hárky flipchartových papierov, perá a ostatné zdroje z predchádzajúcej aktivity, ktoré sa nachádzajú
v miestnosti.
Pripomeňte účastníkom, že na prípravu Trhu Aflatoun majú približne 50 minú. Po uplynutí tohto času
pripravenú aktivitu odprezentujú pred väčšou skupinou. Na prezentáciu budú mať 5 – 10 minút (v závislosti
od toho, koľko máte skupín; trvanie tejto časti by nemalo presiahnuť 60 minút).
Zdôraznite, že počas prípravy sa vás môžu pýtať otázky a vy im s nimi pomôžete. Kým pracujú,
prechádzajte sa medzi skupinami, aby ste sa uistili, že pochopili zadanie úlohy

Skupinová prezentácia (60 min)
Ciele
Zhodnotiť vhodnosť navrhnutej aktivity. Zhodnotiť implementáciu prístupu orientovaného na dieťa
a prístupu aktívneho učenia do plánovania aktivity.
Materiály
tabuľka spätnej väzby k Trhu Aflatoun (viď predchádzajúca aktivita – Vysvetlite, ako bude prebiehať táto
časť)
Kroky
Skupiny po jednom odprezentujú svoj plán.
Kým účastníci prezentujú plány, píšte si poznámky, aby ste im neskôr mohli dať spätnú väzbu.
Po skončení prezentácií sa venujte otázkam z Kontrolného listu spätnej väzby k Trhu Aflatoun a vyzvite
publikum, aby pripojilo svoje názory a nápady.
Ako využiť skúsenosti získané z tejto časti v materskej škole
Trh Aflatoun sa môže stať jednou z nosných aktivít pri spolupráci a rozvíjaní vzťahov medzi rodinou
a materskou školou. Pre jeho zmysluplné zakomponovanie do výchovno-vzdelávacej činnosti je vhodné:
na prvej pedagogickej rade na začiatku školského roka zahrnúť túto aktivitu do plánu spolupráce s rodinou
v rámci plánu práce školy, dohodnúť orientačný čas, miesto konania, vysvetliť aj ostatným zamestnancom
materskej školy jej význam a postavenie v programe Aflatot,
na prvom rodičovskom združení zrozumiteľne informovať rodičov o význame aktivity Trh Aflatoun a poprosiť
ich o spoluprácu,
osloviť rodičov, ktorí majú záujem podieľať sa na organizácii trhu - podporíte tým ich osobnú angažovanosť
aj informovanosť o programe
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Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
V závislosti od podoby vášho školského vzdelávacieho programu a spracovania učebných osnov môžete
Trh Aflatoun a jemu predchádzajúce aktivity zapracovať do časti alebo kapitoly ŠkVP „stratégie, metódy a
učebné zdroje“. Posilníte tým systematickú realizáciu programu Aflatot a premyslenú realizáciu aktivity trh
Aflatoun, ktorá získa svoje pevné miesto vo vašom vzdelávacom programe.
Ak sú súčasťou vášho školského vzdelávacieho programu rozširujúce učebné osnovy v oblasti rozvíjania
finančnej gramotnosti prostredníctvom realizácie metodiky Aflatot, príprava a realizácia projektu Trh
Aflatoun je jednou zo stratégií ich plnenia.
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Časť 12: Zapojenie rodiny: Prečo je dôležité? Prečo ho
považujeme za výzvu?
95 min
Obsah
Spolupráca rodiny a školy je pre vzdelávanie v ranom detstve veľmi dôležitá. Zapojenie rodiny a jej
participácia na výchove a vzdelávaní detí aj v prostredí materskej školy pomáha dosahovať deťom v
predškolskom veku lepšie výsledky a je vzájomne obohacujúca. Rodiny môžu byť v našej práci cenným
spojencom, môžu nám pomôcť lepšie vypočuť a pochopiť deti. Taktiež môžu aktivity podporovať rôznymi
spôsobmi, sprevádzať deti pri vonkajších aktivitách, prispievať k učeniu zdieľaním vlastných skúseností
a zručností, atď.
Participácia rodiny a jej zapojenie do vzdelávacieho procesu sú dôležité, no dosiahnuť to nie je vždy
jednoduché. Každý učiteľ môže pri snahe o zabezpečenie pravidelnej komunikácie a interakcie s rodinami
čeliť rôznym typom výziev. Nasledujúca časť bola vytvorená tak, aby nám pomohla pochopiť, prečo je
zapojenie rodiny veľmi dôležité, a to špeciálne pre túto vekovú skupinu detí. V tejto časti identifikujeme
výzvy, ktorým čelia učitelia pri komunikácii s rodinami a ich zapájaní do života materskej školy.
Hlavný cieľ
Vysvetliť dôležitosť zapojenia rodiny do výchovy a vzdelávania a zhodnotiť výzvy, ktoré prináša.
Prehľad aktivít
Brainstorming: Prečo zapojenie rodiny?

15 min

Nad čím premýšľam, keď myslím na rodičov?

10 min

V koži...: Výzvy a riešenia zapojenia

40 min

Skupinové prezentácie

30 min

Brainstorming: Prečo zapojenie rodiny? (15 min)
Ciele
Identifikovať dôvody kľúčového významu zapojenia rodiny do procesu predprimárneho vzdelávania
Materiály
•

žiadne

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad zapojením rodiny do aktivít materskej školy. Pýtajte sa ich
nasledovné otázky:
„Čo pre vás znamená zapojenie rodiny do vzdelávania v ranom detstve? Viete vymenovať nejaké
príklady? Prečo je dôležité zapojenie rodiny? Čo sa stane, keď do aktivít nezapájate rodičov
a rodiny?”
Zamyslite sa nad rôznymi dôvodmi, prečo je užitočné zapájať rodičov do aktivít. Povedzte účastníkom, aby
vymenovali, ako a kedy môže prítomnosť rodičov v triede a pravidelný kontakt s rodičmi predstavovať
pridanú hodnotu a užitočný zdroj.
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Poukážte na to, ako môžu rodiny a rodičia predstavovať zdroj, ktorý nám pomôže pri vykonávaní určitých
aktivít a v diskusii hovorte aj o tom, že zapojenie rodičov je niečo viac ako len ďalší pár rúk, ktoré nám
pomôžu v triede alebo počas vychádzky.
Pri diskusii vám pomôže tabuľka „Pozitívne aspekty zapojenia rodiny“, ktorú uvádzame nižšie; snažte sa
v diskusii pokryť väčšinu bodov z tejto tabuľky.

Pozitívne aspekty zapojenia rodiny
Posilňuje vzdelávací prístup
Rozširuje učenie detí a ich rozvoj aj mimo triedy
Zapája vzdelávanie v ranom detstve a ranú starostlivosť do života komunity
Poskytuje učiteľovi hlbšie pochopenie života každého dieťaťa
Napomáha pri vytváraní dôvery medzi facilitátormi a rodičmi
Prináša možnosť pomoci rodičov pri aktivitách v triede a na vychádzkach
Podporuje blaho detí tým, že okolo nich vytvára harmonické prostredie
Je predpokladom študijných úspechov detí v budúcnosti2

Nad čím premýšľam, keď myslím na rodičov? (10 min)
Ciele
Identifikovať pozitívne a negatívne stereotypy prisudzované rodičom. Navrhnúť rôzne náhľady
a interpretácie rolí rodičov.
Materiály
•

lepiace papieriky alebo malé kúsky papiera, perá a fixky, flipchart

Kroky
Túto časť začnite vysvetlením, že pod slovom „rodičia” chápeme aj opatrovateľov dieťaťa, prípadne
zákonných zástupcov.
Každému účastníkovi dajte jeden kus papiera alebo lepiaci papierik a pero.
Vysvetlite im, že poviete slovo a ich úlohou bude napísať prvú vec, ktorá im napadne, keď toto slovo začujú.
Začnite príkladom a povedzte slovo „dieťa“.
Dajte účastníkom niekoľko sekúnd, počas ktorých musia niečo napísať. Potom ich poproste, aby prečítali,
čo napísali.
Proces zopakujte, tentokrát použite slovo „rodičia“.
Nechajte účastníkov, aby napísali, čo si myslia a potom ich poproste, aby prečítali, čo sa im spája so slovom
„rodičia“.
Niekoľko odpovedí napíšte na flipchart a poukážte na to, že všetci máme pri slove „rodičia“ iné asociácie:
môžu sa spájať s domácim prostredím, pocitom istoty alebo ich prácou.

Počas posledných 20 rokov sa uskutočnil široký výskum zameraný na analýzu dopadu zapojenia rodiny na životy
a vzdelanie detí. Informácie o nedávnom výskume v tejto oblasti nájdete v knihe Margaret Kernanovej (2012), Zapojenie
rodičov do raného vzdelávania: Prehľadu výskumu, politiky a príklady dobre praxe, International Child Development
Initiatives (ICDI) Leiden v mene Bernard van Leer Foundation, The Hague, dostupné online:
https://icdi.nl/media/uploads/publications/parental-involvement-in-early-learning.pdf

2
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Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad tým, ako vnímajú rodičov pri svojej každodennej práci. Prezrite
si flipchart, či spomenuli nejaké názory aj pri predchádzajúcej aktivite alebo ich požiadajte, aby vyjadrili
svoje názory.
Spoločne premýšľajte nad pozitívnymi alebo negatívnymi stereotypmi, ktoré sa spájajú s rodičmi. Spýtajte
sa účastníkov:
„Aké sú typické pozitívne a negatívne stereotypy, ktoré sa učiteľom spájajú s rodičmi?”

V koži...: Výzvy a riešenia zapojenia (40 min)
Ciele
Spoločne identifikovať výzvy, ktorým čelia učitelia pri snahe zapojiť rodičov/opatrovateľov do života
materskej školy a výzvy, ktorým čelia rodičia/opatrovatelia pri snahe zúčastňovať sa aktivít v materskej
škole; hľadať spoločne riešenia.
Materiály
•

4 – 6 veľkých papierov v závislosti od počtu skupín: polovica by mala mať nadpis „Prečo je pre
rodičov náročné zapojiť sa do vzdelávania svojich detí?“, druhá polovica by mala mať nadpis:
„Prečo je pre učiteľov náročné zapojiť rodičov do vzdelávania detí?“

•

fixky

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby sa rozdelili na párny počet skupín (4 alebo 6), každá skupina nech má po 3 až
5 členov. Pripravte si pre každú skupinu jeden poster s nadpisom (viď materiály).
Každú skupinu pomenujte – napríklad skupina A, B, C a D.
Skupinám vysvetlite, že polovica z nich predstavuje rodičov a druhá polovica učiteľov. Napríklad skupiny
A a B budú rodičia a skupiny C a D učitelia.
Každej skupine predstavujúcej rodičov dajte poster s nadpisom: „Prečo je pre rodičov náročné zapojiť sa
do vzdelávania svojich detí?“. Každej skupine predstavujúcej učiteľov dajte poster s nadpisom: „Prečo je
pre učiteľov náročné zapojiť rodičov do vzdelávania detí?“ Každej skupine dajte jednu fixku.
Zdôraznite účastníkom, že počas tejto aktivity hrajú úlohu tej skupiny, ktorá im bola pridelená (učiteľov
alebo rodičov) a snažia sa odpovedať na otázky z pohľadu tejto špecifickej skupiny. Ak predstavujú rodičov,
mali by myslieť ako rodičia a zabudnúť na rolu, ktorú majú v skutočnom živote a opačne.
Dajte účastníkom 15 minút, aby sa zamysleli nad otázkami a na papier napísali svoje odpovede. Kým
pracujú, prechádzajte sa medzi skupinami, aby ste sa uistili, že pochopili zadanie úlohy.
Po 15 minútach vyzvite jedného člena z každej skupiny, aby sa stal jej zástupcom.
Zástupcovi skupiny povedzte, aby aj s papierom ostal na svojom mieste.
Ostatných členov rodičovskej skupiny poproste, aby si vymenili miesta s členmi skupiny učiteľov a sadli
si na miesta, kde majú svoj papier učitelia a kde sedí zástupca skupiny učiteľov a opačne.
Keď sa všetci presunuli, uistite sa, že každý pochopil inštrukcie, skontrolujte, či všetci „rodičia” sedia so
zástupcom učiteľov pri papieri s nadpisom „Prečo je pre učiteľov náročné zapojiť rodičov do vzdelávania
detí?“ a či všetci “učitelia” sedia so zástupcom rodičov pri papieri s nadpisom „Prečo je pre rodičov náročné
zapojiť sa do vzdelávania svojich detí?“.
Vysvetlite účastníkom, že skupina rodičov bude teraz pracovať na hárku, ktorý pripravili učitelia a učitelia
budú pracovať na hárku, ktorý vytvorili rodičia. Úlohou zástupcu skupiny bude novopríchodzej skupine
vysvetliť, čo sa píše na papieri, prípadne objasniť nejasnosti. Skupina sa bude musieť zamyslieť nad
vysvetleniami a odpoveďami uvedenými na posteri, ktorý je pred nimi a navrhnúť riešenia, ako prekonať
výzvy identifikované predchádzajúcou skupinou. Zástupca skupiny by nemal do debaty zasahovať, jeho
úlohou je len vysvetliť názory predchádzajúcej skupiny. Povzbuďte skupiny, aby si svoje komentáre
a riešenia písali na poster.
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Nechajte skupinám na diskusiu a spísanie riešení 15 minút. Kým pracujú, prechádzajte sa medzi skupinami,
aby ste sa uistili, že pochopili zadanie úlohy.

Skupinové prezentácie (30 min)
Ciele
Zhrnúť výzvy, ktorým čelíme pri zapojení rodičov a identifikované riešenia. Poukázať na nečakané
stereotypy, ktoré by mohli brániť pozitívnej interakcii medzi prostredím materskej školy a domácim
prostredím.
Materiály
•

Postery účastníkov z predchádzajúcej aktivity „V koži...“

Kroky
Požiadajte každú skupinu, aby odprezentovali posledný hárok, na ktorom pracovali. Úlohou každej skupiny
je identifikovať problémy a výzvy, ktoré predchádzajúca skupina zachytila na hárku a ktoré nepredpokladali
alebo nečakali.
Každá skupina má na prezentáciu 5 minút.
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Časť 13: Zapojenie rodiny: Akú stratégiu použiť?
80 min
Obsah
Keď chápeme dôležitosť spolupráce rodiny a materskej školy a identifikovali sme možné výzvy v tejto
oblasti, je nevyhnutné navrhnúť stratégie na prekonanie prípadných problémov. V nasledujúcej časti sa
budeme najprv venovať rôznym prostrediam a kontextom, v ktorých pracujú učitelia a rôznym možnostiam,
ktoré môžu využiť pri interakcii s rodičmi a rodinami. Potom budeme analyzovať stratégie na interakciu
medzi rodinou a školou navrhované programom Aflatot, aby sme identifikovali tie, ktoré by mohli
v jednotlivých prípadoch fungovať najlepšie. Zdôrazníme, že nemusia byť použité všetky stratégie, každý
učiteľ si môže vybrať tie, ktoré najviac vyhovujú jeho potrebám. Táto časť pomôže facilitátorom zamyslieť
sa nad potrebami rodín a nad využitím rôznych stratégií pri špecifických očakávaniach, v špecifickom
kultúrnom prostredí a kontexte.
Hlavný cieľ
Poznať stratégie Aflatot na zapojenie rodiny z Metodiky Aflatot a použiť a prispôsobiť rozmanité navrhované
nástroje špecifickému kontextu a potrebám facilitátorov a rodín.
Prehľad aktivít
Brainstorming: naša vzájomná interakcia

15 min

Stratégie Aflatot na zapojenie rodiny

30 min

Skupinové prezentácie

30 min

Zhrnutie facilitátorom

5 min

Brainstorming: naša vzájomná interakcia (15 min)
Ciele
Pochopiť, že každý učiteľ môže mať na interakciu s rodinami rôzne možnosti a že každý kontext a rodinné
prostredie si môže vyžadovať iné stratégie interakcie.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad momentmi vzájomnej interakcie s rodičmi detí. Môžete si
pomôcť malou rolovou hrou s „učiteľom“ a „rodičom“.
Povedzte im, aby premýšľali nad formou interakcie – nech odpovedajú na nasledujúce otázky:
„Čo sú dôvody tejto interakcie? Dejú sa denne alebo len pri špeciálnych príležitostiach? V akom prostredí?
Sú tieto momenty plánované, neplánované alebo náhodné?”
Poukážte na rôzne možnosti interakcie, rozličné motivácie a reakcie učiteľov a rodín. Vysvetlite, že
interakcie predstavujú cenné momenty, kedy je možné vytvoriť pozitívne prepojenie medzi prostredím
predprimárneho vzdelávania a rodinným prostredím. Ak sú rodičia netrpezliví a ponáhľajú sa pri
spontánnych stretnutiach, toto zrejme nie je najvhodnejší moment, kedy ich zapojiť do dlhých diskusií
o participácii rodiny v ďalšej aktivite Aflatot. V každom prípade však sú aj tieto krátke stretnutia dôležitým
zdrojom na vytváranie pozitívneho vzťahu s rodičmi/opatrovateľmi. Využite tieto momenty, pozdravte
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rodičov/opatrovateľov po mene, odovzdajte im kresbu ich dieťaťa, potraste si s nimi rukou – sú to
jednoduché spôsoby na vytvorenie pozitívneho základného kontaktu. Hoci sa vám tieto gestá môžu zdať
jednoduché a nepodstatné, pomáhajú pri vytváraní vzťahu s rodinou, ktorý je užitočný pri vytváraní dôvery
a podporuje ďalšie zapojenie. Je dôležité, aby sa účastníci zamysleli nad rozmanitými možnosťami a aby
sme im pomohli identifikovať, ako ich strategicky použiť.
Spoločne diskutujte o type otázok a motivácii interakcie:
„Zvyknú sa rodiny niečo pýtať? Aké otázky sú to? Aká je pri interakcii motivácia rodičov a prečo túto
interakciu potrebujú?”
Poukážte na to, že rovnako ako majú učitelia špecifický pohľad a špecifické dôvody pre interakciu
s rodinami, takisto presadzujú vlastné záujmy vo vzťahu k učiteľom aj rodiny. Spoločne sa zamyslite nad
dôležitosťou uznania týchto potrieb rodiny pre posilnenie výhodnej spolupráce medzi školou a domácim
prostredím.

Stratégie Aflatot na zapojenie rodiny (30 min)
Ciele
Zoznámiť sa a preskúmať obsah Metodiky Aflatot so zameraním na prácu s rodinami, oboznámiť sa
s rámikmi s tipmi a materiálmi pre rodiny, ktoré sú súčasťou Metodiky Aflatot. Identifikovať, či sú tieto
stratégie komunikácie s rodinami vhodné pre účastníkov a či môžu byť prispôsobené našim potrebám
a potrebám rodín.
Materiály
•

Plán aktivity A: Úvod Manuálu na prácu s rodinami a Aktivita 1 – Spoločne robíme rozhodnutia

•

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Aflatounova cesta

•

Plán aktivity C: Metodika Aflatot, Aflatounova cestovná krabica

•

Plán aktivity D: Metodika Aflatot, Predstavy a povolanie

•

flipchartové papiere a fixky

•

tabuľka spätnej väzby k aktivite (viď nižšie, umiestná na stene)

Kroky
V krátkosti vysvetlite, že program Aflatot zahŕňa rozmanité nástroje, ktoré pomáhajú učiteľom
a facilitátorom komunikovať s rodinami a zapájajú ich do aktivít Aflatot. Povedzte im, že existujú štyri hlavné
stratégie (viď nižšie Tipy pre facilitátora: Stratégie Aflatot na zapojenie rodín).
Vysvetlite účastníkom, že každý nástroj je flexibilný a môže byť prispôsobený potrebám učiteľa.
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili 4 skupiny (A, B, C a D). Dajte každej skupine flipchartový papier, fixky
a kópie zodpovedajúcich plánov aktivity (skupina A – plán aktivity A, atď.).
Vysvetlite účastníkom, že každý plán aktivity predstavuje jednu zo stratégií zapojenia rodiny.
Ukážte účastníkom Tabuľku spätnej väzby k aktivite (viď nižšie) a vyzvite ich, aby si dokument prečítali
a zamysleli sa nad otázkami uvedenými na flipcharte.
Dajte účastníkom 20 minút na to, aby si prečítali plán aktivity a otázky prediskutovali v súlade s Tabuľkou
spätnej väzby k aktivite. Odpovede nech si zapíšu na flipchartové papiere.
Vysvetlite im, že na prezentáciu zistení pred zvyškom skupiny budú mať 5 minút počas nasledujúcej aktivity.
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Tipy pre facilitátora:
Stratégie Aflatot na zapojenie rodiny
Potrebujete si pripomenúť Stratégie Aflatot na zapojenie rodiny? Nižšie je krátke zhrnutie, viac nájdete aj v
Metodike Aflatot v časti Manuál na prácu s rodinami.
Program Aflatot zahŕňa štyri stratégie, ktoré pomáhajú učiteľom ako facilitátorom komunikovať s rodinami
a zapojiť ich do aktivít materskej školy.
1.

Poznámky pre rodiny: Tieto poznámky nájdete na konci niektorých aktivít Metodiky Aflatot (viď
aktivity 4 a 14): jedná sa o krátke listy, ktoré môžu učitelia okopírovať a rozdať rodinám. Ich cieľom
je informovať rodiny o aktivitách, ktoré sa konajú, navrhujú jednoduché domáce aktivity, ktoré
môžu spoločne riadiť samotné rodiny a deti; pozývajú rodiny zúčastňovať sa niektorých aktivít
materskej školy.

2.

Rámiky s nápadmi: sú taktiež súčasťou Metodiky Aflatot (viď Aktivita 4). Niektoré z týchto rámikov
poskytujú jednoduché návrhy na každodennú komunikáciu alebo interakciu s rodinami. Sú
obzvlášť vhodné, keď nie je možná žiadna forma plánovanej a štruktúrovanej interakcie.

3.

Aktivity z Manuálu na prácu s rodinami: Tento manuál je na konci Metodiky Aflatot. Je to vlastne
súbor aktivít, ktoré štruktúrujú momenty stretávania s rodinami, kedy sa rodiny môžu zoznámiť s
obsahom programu Aflatot, naučiť sa, ako používať jednoduché stratégie podporujúce ďalšie
učenie v domácom prostredí. Navrhované aktivity sú vhodnejšie pre formálnejšie a štruktúrované
stretnutia materskej školy a rodiny. Manuál obsahuje 14 aktivít, ale o tom, koľko aktivít, ktoré a v
akom rozsahu sa použijú rozhodnú učitelia.

4.

Tréning Aflatot: Tréningové aktivity špecificky zamerané na zapojenie rodiny sú ďalšou zo
stratégií programu Aflatot. Ich cieľom je pomôcť učiteľom definovať ich vlastný prístup v oblasti
zapojenia rodičov do aktivít materskej školy.

Tabuľka spätnej väzby k aktivite – časť 13
Je táto stratégia vhodná/dá sa uplatniť vo vašom kontexte? Prečo? Ako by ste ju upravili?
Ako by mohli na stratégie reagovať rodiny?
Aké sú výzvy zapojenia rodiny do aktivít školy vo vašich podmienkach? Ako by ste mohli odprezentovať
túto aktivitu, aby ste prekonali tieto výzvy?
Myslíte si, že táto aktivita by mohla rodinám pomôcť oboznámiť sa s programom Aflatot?
Pomohla by im pochopiť dôležitosť podpory rodičov v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti?
Prečo? Ako? Čo by sa mohlo spraviť lepšie? Ako by ste to zmenili?
Ako by ste zapojili otcov aj matky?
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Skupinové prezentácie (30 min)
Ciele
Diskutovať o tom, ako by mohli byť implementované rozmanité stratégie zapojenia rodiny do programu
Aflatot a ktoré sú vhodnejšie pre individuálne potreby. Identifikovať, ako by mohli byť prispôsobené
a zlepšené.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby odprezentovali svoju prácu/zistenia. Požiadajte každú skupinu, aby
identifikovala, ako by mohli byť ich zistenia prispôsobené tak, aby zodpovedali špecifickým potrebám
materskej školy.
Dajte každej skupine na prezentáciu 5 minút.

Zhrnutie facilitátorom (5 min)
Ciele
Zosumarizovať hlavné výstupy predchádzajúcej aktivity.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Zosumarizujte hlavné výstupy predchádzajúcej aktivity.
Opäť poukážte na to, prečo potrebuje každá materská škola špecifické stratégie na zabezpečenie zapojenia
rodičov do aktivít. Zdôraznite, že všetky prezentované aktivity sú len návrhom. Všetky môžu byť
prispôsobené podľa ich špecifických potrieb; bolo vyvinuté množstvo nástrojov, ktoré pomáhajú učiteľom
pri využívaní rôznych možných prístupov v súlade s ich potrebami, kontextom, kultúrnymi podmienkami,
potrebami a motiváciami rodín.
Ako využiť skúsenosti získané z časti 12 a 13 v materskej škole
Výchova a vzdelávanie bez spolupráce s rodinou sú ochudobnené nielen o dôležitý zdroj informácií, ale aj
inšpirácie pre prácu s deťmi. Mnoho škôl spolupracuje s rodičmi na základe formálneho plánu s presne
určeným harmonogramom a programom spolupráce, mnoho spolupracuje len tak intuitívne a situačne. Aj
jeden, aj druhý extrém neumožňuje naplno využiť potenciál zaangažovanosti rodiny do života materskej
školy.
Je veľmi vhodné, ak na začiatku roka ešte pred prvým rodičovským združením na prvej pedagogickej rade
učitelia a učiteľky prediskutujú formy a podobu spolupráce s rodinou. Je možné si stanoviť rámcový plán,
avšak nezabudnite ponechať v ňom dostatočný priestor pre aktivity, ktoré vyplynú zo situácií, ktoré prinesie
život. Plán spolupráce sa bude líšiť aj medzi triedami, keďže v každej z nej sú iné deti a rôzni rodičia/zákonní
zástupcovia či opatrovatelia s rôznymi možnosťami a záujmom o spoluprácu. Plán spolupráce vytvorte
spolu s rodičmi, budú zaň cítiť spoluzodpovednosť a zároveň budú informovaní o tom, čo ich počas roka
čaká. Plán môžete zverejniť na nástenke v šatni a priebežne ho dopĺňať.
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Rámcový plán spolupráce na úrovni triedy – ukážka dvoch mesiacov:
Mesiac

Aktivita

September

1. rodičovské združenie

Poznámky:

Popoludnia s mamou a otcom v MŠ (spoločné
hry s rodičmi)
Zapojenie rodičov do témy podľa školského
vzdelávacieho programu (Téma Aflatot: Dôležití
ľudia v mojom živote)
Október

Triedne okienka – konzultácie pre rodičov
Tvorivé dielne –
Svetlonosov z tekvíc

spoločné

vyrezávanie

Zapojenie rodičov do témy „Šou talentov“.
Poznámka: Plán aktivít a témy sú len ukážkou.
Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
Spoluprácu s rodičmi ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti je možné zapracovať ako prostriedok
dosahovania výchovno-vzdelávacích cieľov aj do školského vzdelávacieho programu. V časti „Stratégie,
metódy a učebné zdroje“ (ak takúto kapitolu váš ŠkVP má) je možné uviesť aktivity, v ktorých budú
zaangažovaní rodičia a ktoré spravidla využijete počas školského roka. Návrhy majú vždy odporúčací
charakter, každá trieda môže počas školského roka využiť vlastné možnosti spolupráce.
•

Beseda so záhradníkom

•

Workshop k sadeniu izbových kvetov

•

Tvorivé dielne - pečenie medovníkov

•

Ukážky prvej pomoci zdravotnou sestrou

•

Čítanie rozprávok rodičmi (starými rodičmi a pod.)

•

Spevácke činnosti – pieseň mojej rodiny

•

a podobne podľa možností materskej školy.

Školský vzdelávací program má byť živým dokumentom, ktorý vytvára rámec pre zmysluplnú výchovnovzdelávaciu činnosť v materskej škole. Ponechajte si preto dostatočný priestor pre dopĺňanie stratégií,
metód a tém počas školského roka tak, aby reagovali na skutočné vzdelávacie potreby detí a život
materskej školy.
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Časť 14: Vonkajšie aktivity – prispôsobenie aktivít
Aflatot
125 min
Obsah
Vonkajšie prostredie hrá v rozvoji dieťaťa kľúčovú úlohu. Pobyt vonku stimuluje rozvoj jemnej a hrubej
motoriky možnosťou rôznorodej pohybovej aktivity, manipuláciou a hrou s drobným prírodným materiálom,
pôsobí na ich kognitívny vývin vďaka skúmaniu prírodných javov okolo nich a pod. Množstvo výskumov
preukázalo, že riadená alebo voľná hra vonku je pre deti v predškolskom veku veľmi dôležitá. Z tohto
dôvodu sa časť programu Aflatot uskutočňuje vo vonkajšom prostredí. Pri týchto aktivitách je nevyhnutné
myslieť na to, že každé prostredie je iné a pobyt vonku môže v určitých podmienkach predstavovať výzvu.
Je vhodné preto pomôcť účastníkom naučiť sa, ako naplánovať bezpečné a efektívne aktivity vo vonkajšom
prostredí a ako ich prispôsobiť tak, aby zodpovedali ich prostrediu a kultúrnym obmedzeniam. Tak pri tejto
časti, ako aj pri ostatných aktivitách programu Aflatot je dôležité prispôsobiť aktivity konkrétnym
podmienkam.
Hlavný cieľ
Vedieť využívať vonkajší priestor školy ako učebný zdroj a priestor pre organizovanie efektívnych
a bezpečných aktivít. Porozumieť princípu flexibility aktivít programu Aflatot.
Prehľad aktivít
Brainstorming: Aktivity vo vonkajšom prostredí ako súčasť aktívneho učenia

15 min

Účastníci plánujú vonkajšie aktivity

50 min

Skupinové prezentácie

40 min

Adaptácia: Metodika Aflatot ako flexibilný sprievodca

20 min

Brainstorming: Aktivity vo vonkajšom prostredí ako súčasť aktívneho
učenia (15 min)
Ciele
Identifikovať, ako podporuje vonkajšie prostredie holistický rozvoj osobnosti detí.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Vysvetlite, že vonkajšie aktivity predstavujú podstatné aktivity programu Aflatot (ak je to potrebné, vráťte
sa k časti 5 a k úvodu Metodiky Aflatot). Povzbuďte účastníkov, aby sa zamysleli nad tým, prečo sú aktivity
realizované vonku také dôležité.
Vyvolajte diskusiu celej skupiny týmito otázkami:
„Ako podľa vás voľná hra vonku stimulujte rozvoj detí?
fyzickému/emocionálnemu/kognitívnemu/sociálnemu rozvoju?”

Ako

môže

prispieť

k ich

Podporte účastníkov, aby sa zamysleli nad tým, aké možnosti na hru vonku majú vo svojom prostredí a aký
vonkajší priestor môžu použiť:
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„Sú tu rastliny? Stromy? Verejné ihriská? Námestia? Ako môžeme využiť rôzne priestory? Aké druhy
aktivít môžeme uskutočňovať? Bude sa deťom pobyt vonku páčiť? Prečo?”
Zvýraznite názor, že existuje množstvo rôznych možností, ako využiť vonkajšie prostredie ako zdroj.
Pripomeňte účastníkom, aby boli kreatívni v tom, ako využijú aktivity Aflatot vo svojom vlastnom prostredí
a ako ich prispôsobia svojim podmienkam.

Účastníci plánujú vonkajšie aktivity (50 min)
Ciele
Poznať, ako sa v programe Aflatot využíva exteriér ako učebný zdroj. Naučiť sa efektívne naplánovať
bezpečné vonkajšie aktivity s deťmi, identifikovať riziká a príležitosti vlastného prostredia školy.
Materiály
•

Metodika Aflatot, Príroda okolo nás

•

papier, perá, flipchart a flipchartové papiere, fixky

•

tabuľka spätnej väzby k vonkajšej aktivite (viď nižšie, umiestnite na stenu)

Kroky
Vyzvite účastníkov, aby vytvorili dvojice a každému účastníkovi dajte papier a pero.
Požiadajte účastníkov, aby pracovali vo dvojiciach a napísali tri bezpečnostné pravidlá pre vonkajšie
aktivity.
Nechajte im dostatok času a potom ich požiadajte, aby prečítali, čo napísali – ich odpovede píšte na
flipchart. Snažte sa zoskupiť odpovede, ktoré sú podobné.
Povedzte im, že ste spolu práve vytvorili Kontrolný list bezpečných vonkajších aktivít. Ten by im mal
pomôcť pri plánovaní vonkajších aktivít v budúcnosti.
Teraz, keď už sú stanovené bezpečnostné pravidlá, požiadajte účastníkov, aby vytvorili malé skupiny po 4
– 5 členov.
Každej skupine dajte kópiu Aktivity 29 Príroda okolo nás z Metodiky Aflatot, flipchartový papier a fixku.
Povedzte skupinám, aby si prečítali aktivitu.
Keď dočítajú, dajte každej skupine za úlohu naplánovať vonkajšiu aktivitu pre ich triedu. Povedzte im, aby
sa pri vytváraní plánu držali reálnych podmienok.
Ukážte im tabuľku spätnej väzby k vonkajšej aktivite na stene (viď nižšie) a povedzte im, aby pri
plánovaní aktivity prihliadali na otázky z tabuľky.
Vysvetlite účastníkom, že nemusia odpovedať po poradí na všetky otázky, ale ich prezentácia bude
zhodnotená na základe týchto otázok.
Povedzte im, že na vytvorenie plánu vonkajšej aktivity majú 40 minút. Tento čas môžete v prípade potreby
skrátiť.
Pripomeňte im, aby nezabudli použiť prístup orientovaný na dieťa a princípy aktívneho učenia. Ak je to
potrebné, dajte im niekoľko príkladov.
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Tabuľka spätnej väzby k vonkajšej aktivite
Zvážila skupina všetky relevantné bezpečnostné opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri vonkajšej
aktivite?
Bola by plánovaná aktivita stimulujúca pre aktívne učenie detí? Čím?
Zapojila skupina do plánovania a organizácie aktivity aj deti? Ako?
Čo sa vám na tomto pláne páčilo?
Aký bol vek zapojených detí?
Koľko detí sa zapojí do aktivity?
Kto iný sa jej zúčastní?
Kam idete? Prečo?
Akým výzvam by ste mohli čeliť pri implementácii aktivity?
Mohli by ste zapojiť rodičov/opatrovateľov? Ako?
Mohli by ste do plánovania zapojiť deti? Ako?
Mohli by ste zapojiť iných členov komunity? Ako?
Čo budete robiť s deťmi? Budete sa venovať voľnej hre alebo nejakým presne určeným aktivitám?

Tipy pre facilitátora:
Toto by mohol byť dobrý moment na využitie medzigeneračného učenia. Prediskutujte možnosť a dôležitosť
zapojenia starých rodičov alebo starších ľudí do aktivity a to, či by mohlo toto zapojenie podporiť
komunikáciu a prispieť k vytváraniu vzťahov medzi generáciami.

Skupinové prezentácie (40 min)
Ciele
Zdieľať príklady vonkajších aktivít a zistiť, ako ich naplánovať efektívne a bezpečne. Identifikovať, ako je
možné do plánovania a realizácie vonkajších aktivít zapojiť prístup orientovaný na dieťa a prístup aktívneho
učenia.
Materiály
Tabuľka spätnej väzby k vonkajšej aktivite (viď predchádzajúca aktivita Účastníci plánujú vonkajšiu aktivitu)
Kroky
Vyzvite každú skupinu, aby po jednom odprezentovali svoje vonkajšie aktivity. Na prezentáciu im vyčleňte
5 minút. Môžete to zorganizovať ako súťaž alebo náhodný výber najlepšieho plánu.
Vyberte si, či zrealizujete skupinovú diskusiu a poskytnete spätnú väzbu po prezentácii každej skupiny
alebo až na konci, po tom, ako svoj plán odprezentovali všetky skupiny.
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Pri riadení diskusie po jednotlivých prezentáciách a na zhodnotenie plánu aktivity využite Tabuľku spätnej
väzby k vonkajšej aktivite.

Adaptácia: Metodika Aflatot ako flexibilný sprievodca (20 min)
Ciele
Vedieť aplikovať vonkajšie aktivity na konkrétne vlastné prostredie školy s pomenovaním rizík a príležitostí,
ktoré ponúka a zdôvodniť svoje rozhodnutie opierajúc sa o princípy aktívneho učenia sa detí.
Materiály
•

plány vzdelávacích aktivít Aflatoun z predchádzajúcej aktivity – Príroda okolo nás.

Kroky
Začnite tým, že účastníkom predstavíte nasledovný scenár:
„Materská škola Holubica je v samom centre veľkého mesta (ak uznáte za vhodné, použite špecifické
mesto alebo krajinu). Nie sú tu žiadne stromy, parky ani záhrady. Zimy sú dlhé a studené
a nemôžeme byť dlho vonku.”
Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad tým, ako by mohli učiteľom v materskej škole Holubica pomôcť
prispôsobiť aktivitu Aflatot Príroda okolo nás.
Povedzte účastníkom, aby pracovali vo dvojiciach a znova sa venovali plánu aktivity Aflatot Príroda okolo
nás a aby si predstavili prostredie, v ktorom oni sami realizujú predprimárne vzdelávanie a ich mesto.
Dajte im pár minút, aby identifikovali potencionálne výzvy, ktorým by mohli čeliť pri implementácii aktivity
Aflatot v ich vlastnom prostredí. Pýtajte sa ich nasledovné otázky:
„Akým výzvam by ste mohli čeliť pri implementácii aktivity Aflatot vo vašom prostredí? Čo by ste
mohli zmeniť, aby aktivita lepšie zodpovedala vašim podmienkam?”
Po niekoľkých minútach každú dvojicu účastníkov vyzvite, aby predstavili svoje názory a povedzte skupine,
aby pomohla nájsť alternatívne spôsoby na prispôsobenie aktivity pre špecifické prostredia, ktoré popíšu
jednotliví účastníci.
Zdôraznite, že materiály Aflatot sú flexibilné nástroje, ktoré by mali slúžiť ako sprievodca pri tvorbe aktivít
učiteľov v súlade s ich špecifickým prostredím.

Tipy pre facilitátora:
Prispôsobenie aktivít je nepretržitý proces, ktorý by sa mali učitelia v materskej škole naučiť uplatňovať v
spôsobe, akým používajú program Aflatot. Predchádzajúce aktivity by im mali pomôcť ozrejmiť tento
proces, no konzistentne ho uplatňovať v praxi sa naučia len tým, že ho budú neustále využívať pri svojej
každodennej činnosti.
Pripomeňte účastníkom nevyhnutnosť prispôsobenia aktivít konkrétnemu prostrediu a zdôraznite
nasledujúce otázky pri každej práci účastníkov na aktivitách Aflatot:
•

Aké sú možné výzvy implementácie aktivity vo vašom prostredí?

•

Čo by ste mohli zmeniť, aby aktivita lepšie zodpovedala vašim podmienkam?

Pripomeňte im, že to oni sú špecialisti a nikto iný nepozná lepšie ich prostredie, kultúru a podmienky, v
ktorých prebieha predprimárne vzdelávanie v ich materskej škole.
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Ako využiť skúsenosti získané z tejto časti v materskej škole
V materských školách na Slovensku upravuje a určuje každodenný pobyt vonku vyhláška MŠ SR č.
306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a štátny vzdelávací program.
Pobyt vonku je každodennou súčasťou denného poriadku materských škôl a vynechať sa môže len v
prípade mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, prípadne iných okolností ohrozujúcich
zdravie a bezpečnosť detí.
Účastníkov vyzveme, aby aj po skončení seminára a návrate do práce pouvažovali o prínosoch pobytu
vonku a prínosoch vonkajších aktivít pre deti a sa zamysleli sa nad podobou každodenných aktivít.
•

Ktoré z nich je možné realizovať v exteriéri? Za akých podmienok?

•

Je vo vašej materskej škole možné realizovať vonku aspoň príležitostne každodenné zdravotné
cvičenie?

•

V ktorých vzdelávacích aktivitách môžno využiť okolie materskej školy ako učebný zdroj?

Množstvo inšpirácie a vedenie pri tom, ako preniesť veľkú časť výchovno-vzdelávacej činnosti do exteriéru
materskej školy, nájdete napríklad v príručke programu Take me out, ktorý je zameraný na outdoorovú
edukáciu detí predškolského veku: http://takemeoutproject.eu/teaching-manual/.
Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
Exteriér a okolie materskej školy predstavujú hodnotný učebný zdroj, ktorý často ostáva nevyužitý. Vytvára
kultúrny kontext, v ktorom sa materská škola nachádza a ktorý významne ovplyvňuje podobu výchovy
a vzdelávania.
Cielené, zmysluplné a systémové zapracovanie vonkajšieho prostredia ako učebného zdroja do školského
vzdelávacieho programu si vyžiada:
•

analýzu vonkajšieho učebného prostredia, priestorového a materiálneho vybavenia materskej
školy a jeho bezpečnosti (aké máme možnosti, aké možnosti si vieme vytvoriť v krátkodobom,
dlhodobom časovom horizonte),

•

analýzu postojov učiteľov, ich vedomostí a metodických zručností (predstavy učiteľov o edukácii
vonku, ich osobné preferencie, znalosť bádateľských metód),

•

analýzu stratégií a metód preferovaných v materskej škole (či sa využívajú viac metódy
transmisívne a reproduktívne alebo produktívne)

•

autoevalváciu školského vzdelávacieho programu, profilácie, zamerania, cieľov a hodnôt
materskej školy (a následná revízia po takejto autoevalvácii).

Keďže najdôležitejším prvkom v zmene je vždy učiteľ, je potrebné začať od seba. Pri sebareflexii môžu
učiteľom pomôcť Profesijné štandardy učiteľa outdoorovej edukácie v materskej škole:
http://takemeoutproject.eu/teacher-profile/.
Využívaniu vonkajšieho priestoru však nemusí predchádzať celá táto procedúra; vzdelávacie aktivity,
zdravotné cvičenie a spontánne hry môžeme postupne prenášať von, ako to uznáme za vhodné. Zmena
by nemala byť radikálna, mala by byť postupne zavádzaná tak, aby ju prijali zamestnanci, deti, aj rodičia.
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Časť 15: Inklúzia vo vzdelávaní v ranom detstve
105 min
Obsah
Akokoľvek dobré môže byť kurikulum, aktivity, plán aktivít, ciele vzdelávania nebudú mať žiadnu hodnotu,
ak nie sú implementované tak, aby bola zabezpečená aktivita každého dieťaťa s prihliadnutím na jeho
potreby.
Inklúzia znamená, že každé dieťa má plný prístup k vzdelávaniu v ranom detstve a zmysluplne sa podieľa
na programe tohto vzdelávania a ranej starostlivosti. Takto realizovaný program zdôrazňuje jedinečnosť
každého dieťaťa, jeho silné stránky a záujmy a podporuje úlohu každého dieťaťa ako aktívneho člena
komunity.
Inkluzívne kurikulum a vzdelávacia prax nielen podporuje včlenenie každého dieťaťa, ale aj bojuje proti
exklúzii, diskriminácii a posilňovaniu vyčleňujúcich stereotypov. Deti z určitých etnických alebo
náboženských skupín alebo deti so špeciálnymi potrebami môžu byť v určitých podmienkach častejšie
vystavené exklúzii. Toto je dôvod, prečo je dôležité skúmať skryté vyčleňujúce správanie a pracovať na
tom, aby sme uplatňovali inkluzívny prístup pri všetkých činnostiach našej každodennej praxe.
Hlavný cieľ
Poznať výzvy v inklúzii detí a ich vlastné názory na inklúziu. Získať prehľad o tom, ako bojovať proti
vyčleňujúcemu konaniu na ich pracovisku.
Prehľad aktivít
Hra: Všetci sme odlišní

10 min

Brainstorming: Aká odlišnosť

15 min

Vyčleňujúce činnosti

40 min

Kontrolný list inkluzívnych činností

40 min

Hra: Všetci sme odlišní (10 min)
Ciele
Porozumieť tomu, že všetci majú niečo spoločné s ostatnými členmi skupiny, no zároveň sme od každého
odlišní.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Vyzvite účastníkov, aby sa postavili do stredu miestnosti.
Vysvetlite im, že vždy poviete jednu charakteristiku. Všetci, ktorí majú túto vlastnosť, sa musia presunúť na
pravú stranu miestnosti, ostatní majú ísť na ľavú stranu miestnosti.
Po vyslovení každej vlastnosti počkajte niekoľko minút, aby sa skupiny stihli presunúť. Po každej vlastnosti
ich vyzvite, aby sa vrátili do stredu miestnosti. Až potom vyslovte ďalšiu charakteristiku. Nižšie uvádzame
niekoľko príkladov, ale pokojne využite vlastnú kreativitu.
•

ľudia s hnedými vlasmi
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•

ľudia s krátkymi vlasmi

•

muži

•

učitelia

•

matky

•

tí, ktorí majú deti

•

starí rodičia

•

ľudia, ktorí hovoria viac ako jedným jazykom

•

ľudia s fúzmi

Povedzte účastníkom, aby sa vrátili na svoje miesta a spýtajte sa ich:
„Čo sa vieme naučiť z tejto hry?”
Zdôraznite, že každý jednotlivec je jedinečný, no zároveň má niektoré vlastnosti podobné ako iní ľudia.
Povedzte im, že stereotypy pramenia z našej neschopnosti vnímať jedinečnosť tých druhých. Na základe
stereotypov ľudí zaraďujeme do skupín (podľa etnického pôvodu, pohlavia, schopností, atď.)
a zovšeobecňujeme ich vlastnosti bez toho, aby sme ľudí, ktorí tvoria tieto skupiny, vôbec poznali.

Brainstorming: Aká odlišnosť (15 min)
Ciele
Identifikovať a pomenovať vyčleňujúce stereotypy a konanie.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Vyzvite účastníkov, aby vytvorili malé skupiny s 3 – 4 členmi.
Prečítajte im nasledujúci krátky príbeh:
„Kamionista mal ťažkú dopravnú nehodu a sanitka ho odviezla na pohotovosť. Jeho rodina za ním
okamžite prišla.”
Každej skupine dajte 3 – 4 minúty, aby si premysleli, čo sa podľa nich stane ďalej.
Keď každá skupina pripravila svoj vlastný scenár, vyzvite niekoľkých dobrovoľníkov, aby odprezentovali, na
čom sa dohodli. Zistite, či niekto bral do úvahy, vodičom kamiónu mohla byť aj žena.
Povedzte účastníkom, aby sa zamysleli aj nad inými formami diskriminácie. Opýtajte sa ich:
„Na základe čoho môžu byť ľudia v našej kultúre vyčleňovaní a diskriminovaní okrem pohlavia?”
Pamätajte na to, že odpovede sa môžu líšiť v závislosti od prostredia. Vymenované príklady môžu
byť: etnické menšiny, náboženské menšiny, deti so znevýhodneniami.
Zamyslite sa nad konceptom stereotypu, ktorý ste už zadefinovali a vyzvite účastníkov na brainstorming
o bežných stereotypoch, ktoré sa vzťahujú k ľuďom patriacim k jednotlivým etnickým alebo náboženským
skupinám, atď. (používajte príklady vhodné vo vašom prostredí).
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Vyčleňujúce činnosti (40 min)
Ciele
Identifikovať, ako by správanie a konanie učiteľov mohlo viesť k exklúzii alebo posilňovaniu stereotypov.
Materiály
•

denný poriadok v materskej škole (viď nižšie)

•

fixky

Kroky
Vyzvite účastníkov, aby vytvorili 4 skupiny.
Každej skupine dajte kópiu denného poriadku v materskej škole a pero. (Berte do úvahy, že Časť 17 Priestor
okolo nás: využitie času v triede sa bude zameriavať špecificky na porozumenie významu rutiny a denného
poriadku v triede a na spoločné vytváranie príkladov. Nesústreďte sa teraz príliš na štruktúru denného
poriadku a uistite účastníkov, že na tejto téme budete pracovať neskôr).
Vyzvite každú skupinu, aby si vybrala jednu z možných diskriminačných kategórií, ktorým sme sa venovali
v predchádzajúcej aktivite (pohlavie, etnická menšina, deti so znevýhodneniami, atď.). Uistite sa, že každá
skupina si vybrala inú kategóriu a využijete toľko kategórií navrhnutých v predchádzajúcej aktivite, koľko
bude možné.
Povedzte skupinám, aby si predstavili, že ich skupina predstavuje dieťa, ktoré je súčasťou kategórie, ktorú
si vybrali. Nech si predstavia portrét konkrétneho dieťaťa. Otázky, ktoré by vám mohli pomôcť pri vytváraní
profilu tohto dieťaťa sú:
„Ako sa volá? Koľko má rokov? Odkiaľ je? Akým jazykom hovorí? Čo má rado?”
Požiadajte účastníkov, aby sa znova pozreli na denný poriadok v materskej škole a predstavili si, čo sa
bude diať v každom kroku tohto poriadku. Povedzte každej skupine, aby sa zamysleli nad všetkými
praktikami, postojmi učiteľov a správaním ostatných detí, ktoré by mohli spôsobovať exklúziu, diskrimináciu
alebo by mohli posilňovať negatívne stereotypy.
Vysvetlite im, že majú 15 minút na to, aby svoje odpovede prediskutovali v skupine a napísali ich do
pravého stĺpca denného poriadku v materskej škole. Svoje poznámky potom odprezentujú pred celou
skupinou – každá skupina bude mať na prezentáciu 5 minút.
Nižšie nájdete príklad, ako by mohli vyzerať tabuľky (Príklady vyčleňujúcich aktivít). Ak je to potrebné,
niektoré príklady prečítajte účastníkom. Tieto typy činností sú úzko spojené so špecifickým miestnym
a kultúrnym kontextom, preto vám nižšie uvedená tabuľka slúži len ako pomôcka, aby ste v prípade potreby
vedeli účastníkom poskytnúť nejaké tipy. Tieto príklady nie sú úplným zoznamom vyčleňujúcich činností.
Po 15 minútach vyzvite skupiny, aby po jednom odprezentovali svoje zistenia. Po každej prezentácii vyzvite
zvyšok skupiny, aby navrhli ďalšie možné situácie, ktoré by mohli spôsobiť exklúziu dieťaťa.
Poukážte na to, že exklúziu dieťaťa môže spôsobiť aj jednoduché správanie. Zdôraznite, že inklúzia nie je
niečo, čo deti učíme počas vzdelávacích aktivít, ale mala by byť súčasťou nášho každodenného správania.
Pozbierajte všetky vyplnené tabuľky denného poriadku a umiestnite ich na stenu miestnosti. Budete ich
používať v ďalšej aktivite.
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Materiál na vytlačenie: Denný poriadok v materskej škole s poldennou
prevádzkou.

Denný poriadok
7:00 – 9:00

Príklady možných vyčleňujúcich činností
Príchod detí, hry a činnosti
podľa výberu detí, zdravotné
cvičenie, ranný kruh:
Každé dieťa príde v
doprovode člena rodiny.
Učiteľ začína deň krátkymi
rozhovormi s
rodičmi/opatrovateľmi a
deťmi, ktoré práve prišli.
Ostatné deti si čítajú knižky.
Niektoré sa hrajú v miestnosti.
Deti sa stretnú v rannom
kruhu, kde spolu preberú plán
dňa. Potom si zacvičia krátke
zdravotné cvičenie
motivované riekankami.

9:00 – 9:20

Desiata

9:30 – 10:30

Vzdelávacie aktivity Aflatot/hry
a činnosti podľa výberu detí
Učiteľ vyzve všetky deti, aby
sa k nemu pripojili v
čitateľskom kútiku. Všetci
sedia na zemi. Začnú čítaním
príbehu.
Po prečítaní príbehu deti
pracujú v skupinkách; tie,
ktoré splnili úlohu, sa voľne
hrajú. Následne učiteľ
pokračuje nadväzujúcou
aktivitou Aflatot.

10:30 – 12.00

Pobyt vonku
Deti sa hrajú na školskom
dvore, na ktorom je hojdačka,
šmykľavka a malý domček.
Hrajú sa voľne, bez príkazov
učiteľa. Učiteľ využíva
spontánnu hru detí na
nezámerné situačné učenie.

12.00

Obed

Denný poriadok
7.00 – 9.00

Príklady možných vyčleňujúcich činností
Príchod detí, hry a činnosti
podľa výberu detí, zdravotné
cvičenie, ranný kruh:

Etnicita/náboženstvo: Učiteľ sa správa priateľsky ku všetkým
ostatným deťom, ale nerozpráva sa s rodičmi so špecifickej
kultúrnej, etnickej alebo náboženskej menšiny, drží si od nich
veľký odstup.
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9:00 – 9:20

Každé dieťa príde v
doprovode člena rodiny.
Učiteľka začína deň krátkymi
rozhovormi s
rodičmi/opatrovateľmi a
deťmi, ktoré práve prišli.
Ostatné deti si čítajú knižky.
Niektoré sa hrajú v miestnosti.
Deti sa stretnú v rannom
kruhu, kde preberú spolu plán
dňa. Potom si zacvičia krátke
zdravotné cvičenie
motivované riekankami.

Dostupnosť: Materská škola má schody/bariéry prístupu.

Desiata

Etnicita: Jedno z detí nechce jesť, pretože také jedlo nepozná.

Pohlavie: Hračky v triede sú jasne rozdelené – učiteľ volá
niektoré hračky dievčenské a niektoré chlapčenské. Dievčatá
povzbudzuje, aby sa hrali na mamičky alebo zdravotné sestry,
aby simulovali jednotlivé aktivity s bábikami alebo malými
kuchynskými nástrojmi. Chlapci majú na svoje hračky
vyčlenenú vlastnú časť triedy, v ktorej majú kamióny, autá,
kocky, atď. Učiteľ nepodporuje, aby boli v špecificky
vyčlenených častiach naraz chlapci i dievčatá.
Etnicita: Dieťa z inej etnickej skupiny môže doma používať iný
jazyk, a preto nie je úplne schopné komunikovať v jazyku
učiteľa. Mohlo by to znamenať, že pre toto dieťa je ťažšie
samostatne sa pripojiť k niektorej skupine detí, ktorá si číta
alebo sa hrá v kúte triedy. Môže byť izolované a hrať sa
samostatne.

Obmedzenia: Jedno z detí má diabetes a preto má na desiatu
úplne iné jedlo.
9:30 – 10:30

Vzdelávacie aktivity Aflatot/hry
a činnosti podľa výberu detí

Etnicita: jedno z detí môže mať z dôvodu jazykovej bariéry
problém pochopiť príbeh.

Učiteľ vyzve všetky deti, aby
sa k nemu pripojili v
čitateľskom kútiku. Všetci
sedia na zemi. Začnú čítaním
príbehu.

Obmedzenia: jedno z detí môže mať z dôvodu sluchových
obmedzení problém vnímať príbeh.

Po prečítaní príbehu deti
pracujú v skupinkách, tie ktoré
splnili úlohu sa voľne hrajú.
Následne učiteľ pokračuje
nadväzujúcou aktivitou Aflatot.

Obmedzenia: jedno z detí môže mať z dôvodu zrakových
obmedzení problém vnímať príbeh.
Obmedzenia: súčasťou aktivity je skákanie/behanie/chytanie,
čím vylučuje dieťa používajúce vozík
Pohlavie: počas aktivít chváli učiteľ dievčatá, že sú ticho
a rešpektujú ho a hreší chlapcov: „Prečo sa nenaučíte správať
ako dievčatá?“
Pohlavie: pri nadväzujúcej aktivite vytvorí učiteľ tím dievčat
a tím chlapcov.

10:30 – 12.00

Pobyt vonku
Deti sa hrajú na školskom
dvore, na ktorom je hojdačka,
šmykľavka a malý domček.
Hrajú sa voľne, bez príkazov
učiteľa. Učiteľ využíva
spontánnu hru detí na
nezámerné situačné učenie.

Pohlavie: cestou na dvor učiteľ zoradí deti do zástupu podľa
pohlavia.
Pohlavie: dievčatá sa hrajú na rodinu, chlapci sa hrajú
chytačku. Keď sa k dievčatám chce pripojiť jeden z chlapcov,
dievčatá začnú kričať: „Nie, ty sa s nami nesmieš hrať, ty si
chlapec!“
Obmedzenia: dieťa používajúce vozík sa nedokáže hrať
s deťmi, ktoré sa hrajú chytačku.
Etnicita: deti jasne vyčleňujú dieťa z etnickej minority a hovoria
mu : „Ty si iný/á, hraj sa sám/sama.“

12.00

Obed

Etnicita: Deti nedôverujú jedlu, ktoré im pripravili v materskej
škole, nepoznajú ho.
Obmedzenia: Dve detí sú moslimského vierovyznania. Na
obed je polievka s párkom a zapekaná bravčovina, ktorú jesť
nesmú.
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Kontrolný list inkluzívnych činností (40 min)
Ciele
Zamyslieť sa nad tým, ako prispôsobovať naše správanie v triede tak, aby prispievalo k inklúzii detí. Vytvoriť
kontrolný list inklúzie.
Materiály
V ideálnom prípade poskytli vyplnené denné poriadky účastníkov z predchádzajúcej aktivity bohatší
a kultúrne relevantnejší obraz možných vylučujúcich činností v prostredí predprimárneho vzdelávania ako
príklad uvedený vyššie. Ak je toto aj váš prípad, pri ďalšej aktivite vychádzajte priamo z tabuliek vytvorených
v predchádzajúcej aktivite, ktoré ste zavesili na steny.
Ak aktivity priniesli nedostatok vylučujúcich činností, poskytnite účastníkom kópie Tabuľky príkladov
vylučujúcich činností uvedenej vyššie.
•

papier

•

perá

•

flipchart

•

fixky

•

Kontrolný list inkluzívnych činností (voliteľné – viď nižšie)

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby sa vrátili do skupín, v ktorých boli v predchádzajúcej aktivite. Skupinám dajte
papier a pero.
Ukážte na tabuľky denného poriadku z predchádzajúcej aktivity na stene (ak je to nevyhnutné, dajte každej
skupine Tabuľku príkladov vylučujúcich činností).
Dajte účastníkom 15 minút na to, aby pomenovali všetky typy pozitívneho správania, ktoré by mal využívať
učiteľ predprimárneho vzdelávania, aby predchádzal vylučujúcim činnostiam a zabezpečil, že dieťa
z predchádzajúcej aktivity je zapojené vo všetkých momentoch. Požiadajte ich, aby príklady pozitívneho
správania napísali na svoj papier – každá skupina bude mať 5 minút na to, aby predstavila svoje zistenia
pred zvyškom skupiny.
Po 15 minútach vyzvite skupiny, aby po jednom odprezentovali svoje zistenia. Počas prezentácií robte na
flipchart poznámky k dôležitým bodom a vyhnite sa duplicitám.
Po skončení prezentácií všetkých skupín ukážte na flipchart, na ktorý ste napísali jednotlivé body. Vysvetlite
účastníkom, že každý facilitator by mal mať kontrolný list, ktorý by riadil jeho správanie a pomáhal mu
organizovať všetky jeho denné činnosti a prostredie triedy a zaručil inkluzívne praktiky.
Spýtajte sa účastníkov, či súhlasia s týmto kontrolným listom a vyzvite ich, aby si ho napísali a prijali ako
základný riadiaci princíp v ich každodennej rutine predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti.
Uistite sa, že zahŕňa prvky z nižšie uvedeného kontrolného listu – Kontrolného listu inkluzívnych činností.
Ak je to potrebné, kontrolný list môžete vytlačiť a rozdať účastníkom. Môžete ho aj prečítať nahlas a spýtať
sa ich na príklady každého uvedeného správania.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list inkluzívnych činností

Pohlavie
•

Deti zoraďujte podľa niečoho iného ako pohlavia (výška, farba oblečenia, ktoré majú na sebe).

•

Pomenovávajte deti ako skupinu; vyhnite sa oddelenému pomenovávaniu chlapcov a dievčat.

•

Neprideľujte práce v triede, aktivity alebo voľnú hru na základe pohlavia – napríklad upratovanie
pre dievčatá. Namiesto toho prideľujte úlohy na princípe rotácie.

•

Podporujte deti, aby používali všetky druhy hračiek a podporujte ich, aby sa hrali s kockami alebo
hračkárskou kuchynkou spoločne.

•

Pri preukazovaní náklonnosti nerobte rozdiely medzi chlapcami a dievčatami.

•

Nevolajte dievčatá sexistickými pomenovaniami bábika, zlatíčko, miláčik, a pod.

Etnicita / Náboženstvo
•

Poskytnite príklady kultúrnej rozmanitosti aj z hľadiska výberu knižiek, možností aktivít, piesní, atď.

•

Ak máte v triede nejakú jazykovú menšinu, nájdite nejakú osobu, ktorá vám pomáha a naučte sa
od nej z tohto jazyka niekoľko kľúčových slov (pozdravy, a pod.).

•

Podporujte rozmanitosť!

•

Vyzvite deti z etnickej menšiny, aby predstavili triede svoje kultúrne dedičstvo. Využite to ako
príležitosť na ocenenie hodnoty kultúrnej diverzity.

Obmedzenia
•

Každé dieťa sa dokáže samostatne dostať na všetky miesta a ku všetkým materiálom tak vonku,
ako aj vnútri.

•

Zabezpečte predvídateľný denný program, ale buďte flexibilní, aby ste ho dokázali prispôsobiť
špecifickým potrebám každého dieťaťa.

•

Prispôsobujte aktivity tak, aby na nich mohol každý participovať.

•

Zastavte akúkoľvek formu rasistického alebo diskriminujúceho správania páchaného deťmi alebo
inými dospelými. Vysvetlite im, prečo je toto správanie negatívne a ako ovplyvňuje všetky deti v
triede.

Mix

•

Stretávajte sa s rodinami tak často, ako je to možné; rodičia/opatrovatelia môžu byť nervózni alebo
mať obavy z participácie ich detí v triede.

•

Pozvite rodičov/opatrovateľov, aby sa s vami podelili o svoje obavy a uistite sa, že viete, čo
očakávajú od prostredia materskej školy.

•

Používajte príbehy, pesničky, hry, ktoré poskytujú príklady rôznorodosti.

•

Vytvorte príjemné, pozitívne prostredie, buďte pozitívni, empatickí.

•

Nebojte sa objavovať vlastné stereotypy a bojovať proti nim.

•

Používajte pri učení a zadávaní pokynov rozmanité metódy.

•
•

Pozorujte deti, aby ste zistili, aké sú ich schopnosti, záujmy a výzvy.

Modelujte vhodný jazyk a alternatívne formy komunikácie, ak je to potrebné.
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Ako využiť skúsenosti získané z tejto časti v materskej škole
Je veľmi dôležité poznať a uvedomiť si, či je prostredie materskej školy naozaj inkluzívne.
V literatúre nájdeme viaceré nástroje, ktorými je možné zisťovať aktuálny stav inkluzívneho prostredia na
základe Indexu inkluzívneho vzdelávania. Príkladom je Index for inclusion (Booth, T., Ainscow, M. 2002).
Nástroj pre predprimárne vzdelávanie je zverejnený v 25 jazykoch na webovom sídle Európskej agentúry
pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) pod
názvom Self reflection tool. (https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusiveearly-childhood-education-environment-self-reflection-tool). Slovenská verzia má názov Nástroj
sebareflexie v prostredí inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve.
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Časť 16: Priestor okolo nás: emocionálny priestor
110 min
Obsah
Až do tohto bodu účastníci intenzívne skúmali, čo by malo byť obsahom ich aktivít v predprimárnom
vzdelávaní, ako ich uskutočniť spôsobom, ktorý deti motivujte a zapája. Ale čo emocionálne prostredie vo
vašej triede? Bez ohľadu na to, ako dobre sú pripravené jednotlivé aktivity, úlohou učiteľa v materskej škole
je vytvárať stabilné, príjemné a podporujúce emocionálne prostredie, v ktorom sa deti cítia
spoluzodpovedné a schopné slobodne konať, kde sa cítia bezpečne a dokážu vyjadriť emócie a sú schopné
riskovať a čeliť výzvam. Úlohou učiteľov je vytvoriť bezpečné emocionálne prostredie aj prostredníctvom
svojich činností a správania.
Hlavný cieľ
Vedieť, ako zabezpečiť vo svojej triede bezpečné emocionálne prostredie a ako toto prostredie prispieva
k zdravému rozvoju detí. Identifikovať svoje postoje a správanie, ktoré prispieva k vytváraniu bezpečného
emocionálneho prostredia.
Prehľad aktivít
Hra: Tvorca empatie

20 min

Na našich činoch záleží: prvky bezpečného emocionálneho prostredia

30 min

Zahrajme si to!

40 min

Na čo by sme nemali zabudnúť

20 min

Hra: Tvorca empatie (20 min)
Poznámka: Pôvodnú hru vymyslel Jackson Westenskow, ktorý ju vytvoril, aby pomohol študentom učiť sa
o empatii. V tomto videu sa o jeho myšlienke dozviete viac: https://www.facinghistory.org/resourcelibrary/video/watch-jackson-westenskows-proposal-empathy-builders.
Ciele
Zamyslieť sa nad tým, čo znamená empatia; vysvetliť dôležitosť vnímania perspektív a pocitov iných ľudí
pre spoločné dosahovanie cieľov.
Materiály
•

lepiace papieriky rôznych farieb

•

sada kariet (viď nižšie) – nezabudnite prispôsobiť znenie podľa toho, aké farby lepiacich papierikov
máte k dispozícii

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po 5 – 6 členov.
Každej skupine dajte sadu lepiacich papierikov rôznej farby.
Vysvetlite im, že cieľom hry je, aby skupina vytvorila z lepiacich papierikov čo najdlhší pás.
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Vysvetlite im, že skupiny by mali pri vytváraní pásu z lepiacich papierikov spolupracovať. Jednotlivé lepiace
papieriky môžu byť do pásu pridané, ale aj odobraté.
Povedzte im, že pri kladení jednotlivých lepiacich papierikov sa musia po jednom striedať (vždy len jeden
účastník, vždy iný účastník).
Odštartujte účastníkov a prechádzajte sa okolo stolov, kým vytvárajú pásy lepiacich papierikov rôznych
farieb.
Po troch minútach hru zastavte. Vysvetlite účastníkom, že majú ďalej spolupracovať pri vytváraní pásu
z lepiacich papierikov, ale v tomto prípade už musia ostať potichu. Každému hráčovi dajte navyše aj kartu,
na ktorej je popísaná jeho rola a vysvetlite im, že každý účastník musí na to, aby hru vyhral, spĺňať
požiadavky uvedené na karte a zároveň musí pokračovať vo vytváraní pásu. Karty, na ktorých sú popísané
ich roly, nesmú ukazovať svojim spoluhráčom.
Po troch minútach hru zastavte. Povedzte účastníkom, aby podali kartu, na ktorej je popísaná ich rola,
hráčovi po ich ľavej strane. Nech ďalej vytvárajú pás z lepiacich papierikov, inštrukcie sú rovnaké ako
predtým, musia ostať potichu, neukazovať karty popisujúce ich roly svojim spoluhráčom a pokračovať
v lepení pásu z lepiacich papierikov.
Po troch minútach zopakujte posledný bod a povedzte účastníkom, aby podali kartu popisujúcu ich rolu
hráčovi po ich ľavej strane. Povedzte im, aby pokračovali v hre; inštrukcie ostávajú rovnaké.
Po troch minútach hru zastavte. Opýtajte sa ich:
„Kedy bolo jednoduchšie vytvárať pás z lepiacich papierikov - v prvom, druhom alebo treťom kole
hry? Prečo?”
Vyzvite účastníkov, aby sa zamysleli nad tým, ako po prvom kole začali chápať, prečo konajú hráči tak, ako
konajú, čo im zároveň pomohlo konštruktívne spolupracovať. Opýtajte sa účastníkov:
„Ako ste sa cítili, keď ste sa snažili splniť požiadavky uvedené na vašej karte, ale ostatní vám
nerozumeli a nespolupracovali s vami? Ako ste sa cítili, keď ľudia nakoniec pochopili vaše
správanie?”
Vysvetlite účastníkom, že zatiaľ sa sústredili na aktivity v prostredí predprimárneho vzdelávania. Ale čo ak
majú deti pocit, že im učiteľ nerozumie?
„Čo sa môže stať, ak učiteľ v predprimárnom vzdelávaní pripraví úžasnú aktivitu, ale nedokáže
počúvať a nevníma emócie a pocity detí?”
Vysvetlite im, že v tejto časti sa zameriame na to, ako môžu vytvoriť bezpečné emocionálne prostredie,
v ktorom sa deti cítia pochopené, počúvajú ich a môžu voľne vyjadriť svoje pocity a názory.
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Materiál na vytlačenie: Karty rol

Ružový lepiaci
papierik musí
byť vedľa
zeleného
lepiaceho
papierika.

Za sebou
musia byť dva
ružové lepiace
papieriky.

Zelený lepiaci
papierik musí
byť pred žltým
lepiacim
papierikom.

Za sebou
musia byť tri
žlté lepiace
papieriky.

Oranžový
lepiaci papierik
musí byť vedľa
žltého
lepiaceho
papierika.

V páse smie byť
len jeden
oranžový lepiaci
papierik.
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Na našich činoch záleží: prvky bezpečného emocionálneho prostredia (30
min)
Ciele
Identifikovať podmienky, ktoré prispievajú k vytváraniu bezpečného emocionálneho prostredia v materskej
škole.
Materiály
•

lepiace papieriky

•

perá

•

flipchart s nadpismi správania (viď nižšie)

Kroky
Rozdajte účastníkom lepiace papieriky a pero.
Prečítajte im nasledovný scenár:
„Rashid má 4 roky. Snaží sa dať set kariet späť do krabice, no nedarí sa mu a začína byť nervózny.
Pán Ahmed príde bližšie, čupne si, aby bol na úrovni očí Rashida. Vidí, že jeho oči sú už plné sĺz. Pán
Ahmed povie Rashidovi: „Je od teba veľmi milé, že vraciaš všetky veci na ich miesto; vidím, že tie
karty ťa hnevajú, sú všetky rôznej veľkosti – je veľmi ťažké dať ich späť do škatule!“ Zároveň vedie
Rashidovu ruku tak, aby karty dokázal urovnať a aby sa zmestili do krabice. Potom Rashid zoberie
ďalšie karty a tentokrát sa mu ich podarí dať tak, aby sa zmestili do krabice. „To je úžasné! Dobrá
práca!“ povie pán Ahmed.”
Vyzvite účastníkov, aby sa zamysleli nad tým, ako správanie pána Ahmeda vytvorilo bezpečné emocionálne
prostredie. Pýtajte sa ich nasledujúce otázky:
„Ako prispel pán Ahmed k vytvoreniu bezpečného emocionálneho prostredia, v ktorom Rashid cítil,
že mu rozumejú, cítil sa v ňom príjemne, istý a schopný?”
Povedzte im, aby svoje odpovede napísali na lepiace papieriky (jedna odpoveď na jeden papierik).
Ukážte účastníkom flipchart s tromi nadpismi oblastí správania:
Fyzické správanie

Jazyk a komunikácia

Emocionálne správanie
(všetko, čo súvisí s pocitmi)

Vyzvite účastníkov, aby po jednom nalepili svoje odpovede pod nadpisy, ktorým zodpovedajú. Nižšie
uvádzame príklad, ako by mohla vyzerať tabuľka.
Fyzické správanie

Jazyk a komunikácia

Emocionálne správanie
(všetko, čo súvisí s pocitmi)

Vedie ruku dieťaťa svojou vlastnou
rukou
Je blízko dieťaťa
Čupne si tak, aby bol na úrovni jeho
očí
Pozerá sa mu do očí

Ukazuje, ako by mohol
Rashid vložiť karty do
krabice
Používa pozitívny a uisťujúci
jazyk

Pán Ahmed vyjadrí a rozozná
Rashidov hnev alebo frustráciu
Pán Ahmed neznižuje dôležitosť
týchto pocitov
Dáva pozitívnu spätnú väzbu
Pomôže
Rashidovi
ešte
predtým, ako Rashid vyhľadá
pomoc
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Keď mali všetci účastníci možnosť umiestniť svoj lepiaci papierik na flipchart, zdôraznite, ako vytvorenie
pozitívneho a bezpečného emocionálneho prostredia v predprimárnom vzdelávaní súvisí s tým, ako
rozumieme detským emóciám, ako sa s nimi vieme stotožniť a vyjadriť ich, ale vzťahuje sa aj k našej reči
tela, fyzickému správaniu a komunikačnej stratégii. Opýtajte sa účastníkov:
„Čo by sa stalo, ak by v tej istej situácii pán Ahmed miesto toho, aby si čupol a pomohol Rashidovi
tým, že bude viesť jeho ruku, sedel na svojej stoličke, pozeral sa na dieťa a zakričal: „Nie! Tak nie!
Najprv otoč väčšie karty, inak sa do krabice nikdy nevojdú!“ Čo je iné v tomto scenári? Ako sa podľa
vás cíti Rashid? Čo myslíte, že sa stane neskôr?”
Na koniec povedzte, aby sa zamysleli nad nasledujúcou otázkou:
„Prečo je bezpečné emocionálne prostredie také dôležité?”

Zahrajme si to! (40 min)
Ciele
Precvičiť si modelovanie správania pri vytváraní bezpečného emocionálneho prostredia v triede.
Materiály
Kópie 5 scenárov (voliteľné; 5 scenárov môžete prečítať aj nahlas, pričom skupinám poviete, aby si robili
poznámky)
Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili päť skupín. Každej skupine dajte jeden z nižšie uvedených scenárov:
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Materiál na vytlačenie: Zahrajme si to! - scenáre

Scenár 1: Vinicio sa hrá s Marcelom na pieskovisku. Zrazu Vinicio vyskočí,
začne kričať a kopať Marcela.
Scenár 2: Maria si za stolom maľuje, používa pri tom štetce, ale začína byť
nervózna, lebo sa jej nedarí mať štetce čisté a tak nevie oddeliť farby. Celá
kresba začína byť hnedá.
Scenár 3: Deti sa hrajú na ihrisku pri škôlke, keď sa zrazu Alberto schytí a
sám sa vyberie smerom k ceste.
Scenár 4: Počas kreslenia začal Ivan kresliť fixkami na steny triedy.
Scenár 5: Všetky deti sa hrajú vonku, šťastne džavocú a behajú. Fierté sedí
sama v kúte ihriska na tráve, pozerá sa do zeme a hlavu si podopiera
dlaňami.

102

Vysvetlite skupinám, že ich úlohou bude predstaviť si, čo by sa mohlo udiať v scenári, ktorý im bol pridelený
a ako by reagoval učiteľ. Majú 10 minút na to, aby si pripravili trojminútovú scénku, v ktorej predvedú
pridelený scenár a jeho pokračovanie. Niektorí účastníci budú hrať v scénke deti, niekto bude hrať učiteľa.
Zdôraznite, že predvedenie situácie by nemalo trvať viac ako 3 minúty.
Po 10 minútach dajte skupinám pokyn, aby pred všetkými zahrali svoju scénku.
Po každej z týchto prezentácií vyzvite celú skupinu, aby diskutovali o predvedenej scénke tak, že sa budú
pýtať tieto otázky:
„Ako sa podľa vás cítilo dieťa pred zásahom učiteľa? Ako sa podľa vás cíti po zásahu? Prečo?”

Na čo by sme nemali zabudnúť (20 min)
Ciele
Vytvoriť súbor pravidiel, ktoré učiteľom v materskej škole pomôžu implementovať pozitívne a bezpečné
emocionálne prostredie.
Materiály
•

flipchart

•

fixky

•

papier a perá (voliteľné)

•

Kontrolný list bezpečného emocionálneho prostredia (voliteľné)

Kroky
Vyzvite účastníkov, aby spoločne navrhli Kontrolný list bezpečného emocionálneho prostredia a v ňom
zachytili všetky druhy fyzického, komunikačného a verbálneho a afektívneho správania, na ktoré je
potrebné pamätať v ich každodennej praxi, aby dokázali vo svojej triede zabezpečiť bezpečné emocionálne
prostredie.
Napíšte všetky odpovede na flipchart a povedzte im, aby si zoznam napísali do svojich zošitov (alebo na
papiere, ktoré im dáte, ak nemajú zošity).
Prezrite si nižšie uvedený Kontrolný list bezpečného emocionálneho prostredia a uistite sa, že ste sa
venovali všetkým bodom z tohto zoznamu. Ak je to potrebné, môžete ho vytlačiť a rozdať účastníkom. Ak
vám to čas dovoľuje, povedzte účastníkom, aby sa vo dvojiciach zamysleli nad tým, ktoré správanie je
najviac rešpektované v ich prostredí a ktoré druhy sú zriedkavé.
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Materiál na
prostredia

vytlačenie:

Kontrolný

Fyzické správanie

list

bezpečného

Verbálne správanie

emocionálneho

Afektívne správanie

a komunikácia
•

•

Uistite sa, že všetky deti
majú prístup do
priestorov – bez ohľadu
na ich fyzické schopnosti
Pomôžte deťom tak, že
budete fyzicky
predvádzať požadované
správanie (predvádzajte
toto správanie spoločne)

•

Keď rozprávate, buďte
na úrovni dieťaťa

•

Udržiavajte s dieťaťom
očný kontakt

•

Majte príjemnú reč tela
a výrazy tváre

•

Veďte deti za ruku,
vytvára to u nich pocit
bezpečia a podpory

•

•

•

Zastavte negatívne
správanie, napríklad ak
niekto niekoho udiera
alebo kope, musíte ho
zastaviť, odviesť na
chvíľu nabok, aby sa
upokojil a pomôžte mu
porozmýšľať nad tým, čo
sa stalo
V žiadnom momente
a za žiadnych okolností
nepoužívajte tresty,
ktoré majú dieťaťu
fyzicky alebo
emocionálne ublížiť
alebo ho ponížiť!

•

Buďte pokojní!

•

Buďte pre deti vzorom!

Jasne vysvetlite vaše
správanie a rozhodnutia:
napríklad ak jedno dieťa
bije iné a vy poviete
„Nebite sa!“, pre dieťa to
znamená, že to hovorí
niekto silnejší a vyššia
autorita. Učí to, že biť sa
nesmie, ale neučí to,
prečo sa nesmie biť.
Namiesto toho skúste
povedať: „Nechcem, aby
si bil/a iné deti, lebo ich
to bolí. Radšej mi
povedz, prečo si
nahnevaný/á a spoločne
nájdeme riešenie.“

•

Najprv počúvajte, potom
hovorte

•

Pozorne počúvajte, keď
sa s vami dieťa rozpráva.

•

Využívajte pozitívne
formulácie, vyhýbajte sa
tým negatívnym,
nehovorte „Prestaňte
kričať“, ale „Buďte
tichšie“; nehovorte
„Prestaňte behať“, ale
„Prosím, sadnite si.“

•

Jasne stanovte pravidlá

•

Vyhýbajte sa súťaži alebo
ju držte na minimálnej
úrovni

•

Podporujte spoluprácu

•

Majte príjemný tón reči,
vyhýbajte sa kriku

•

Buďte pre deti vzorom!

•

Buďte pokojní, pozitívni
a príjemní

•

Chváľte deti za ich
správanie, nie iba vtedy,
keď pracujú podľa vašich
pokynov

•

Všímajte si deti
a poskytujte im podporu
ešte predtým, ako si ich
dieťa vyžiada

•

Verbalizujte
a rozoznávajte pocity detí
a ich emócie

•

Neignorujte alebo
neminimalizujte emócie
detí: ak dieťa plače, lebo
stratilo bábiku, môže sa
vám to zdať ako banalita,
ale pre dieťa je to veľká
vec!

•

Vyjadrite vaše pocity

•

Poznajte vaše deti,
pozorujte ich, rozprávajte
sa s nimi a počúvajte ich,
rozprávajte sa s rodinami,
aby ste poznali ich svet

•

Buďte pre deti vzorom!
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Časť 17: Priestor okolo nás: využitie času v triede
75 min
Obsah
V predchádzajúcej aktivite účastníci videli, aké dôležité je vytvoriť bezpečné emocionálne prostredie.
Podporovať deti prostredníctvom empatického, príjemného a podporujúceho správania nie je jediným
spôsobom, ako vytvoriť takéto prostredie. Zavedenie jednoznačne rozoznateľných a predvídateľných
rutinných činnností a denného poriadku do našej každodennej praxe je ďalším kľúčovým krokom pri
vytváraní bezpečného priestoru pre deti.
Pravidelné aktivity a denný poriadok deťom pomáhajú, aby sa cítili bezpečne a sebaisto, vedia, čo
očakávať, čo a kedy sa bude diať. Deti poznajú pravidlá a zodpovednosť spojené s každou časťou dňa,
dokážu byť samostatnejšie v tom, čo robia, pretože vedia, čo sa od nich očakáva. Predvídateľné pravidelné
aktivity a denný poriadok pomáhajú deťom, aby boli zodpovednejšie, nezávislé a sebaisté, uvoľnenejšie
a spolupracovali.
Zavedenie pravidelných aktivít pomáha učiteľovi pri realizácii jeho aktivít: jeho deň nebude vyzerať ako
obrovské množstvo času, v ktorom bude musieť neprestajne vymýšľať nejaké iné aktivity, aby deti udržal
pod kontrolou. Pomáha mu aj štruktúrovať jeho prácu.
Hlavný cieľ
Identifikovať niektoré z dôvodov, prečo sú pravidelné aktivity a stanovený denný poriadok nevyhnutné
v prostredí predprimárneho vzdelávania. Vytvoriť denný poriadok a špecifické rutinné aktivity vhodné pre
ich materskú školu.
Prehľad aktivít
Brainstorming: Workshop o rutinných aktivitách

15 min

Náš denný poriadok v materskej škole

40 min

Identifikovanie rutinných aktivít

20 min

Brainstorming: Workshop o rutinných aktivitách (15 min)
Ciele
Identifikovať dôvody, prečo sú rutinné aktivity dôležité pre deti a v dospelosti.
Materiály
•

kópie plánu tréningu

Kroky
Vyzvite účastníkov, aby sa pozreli na plán tréningu a porovnali jednotlivé dni:
„Čo ste si všimli?”
Poukážte na to, ako sa podobá štruktúra jednotlivých dní. Opýtajte sa:
„Aké sú komponenty dennej štruktúry workshopu? Aké podobnosti nájdete medzi jednotlivými
dňami? (Ktoré činnosti sa pravidelne opakujú, ktoré sa opakujú vždy, ktoré možno vynechať?) ”
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„Prečo je podľa vás každý deň workshopu štruktúrovaný podobným spôsobom? Je to užitočné?
Prečo? Ako to podľa vás ovplyvňuje participáciu a zapojenie do aktivít? Ako to ovplyvňuje váš názor
na workshop?”
Vysvetlite účastníkom, že podobnosti v štruktúre dní workshopu pomáhajú vytvoriť rozvrh a rutinu: je to
spôsob, ako robiť veci podobným, predvídateľným spôsobom. Povedzte účastníkom, aby sa zamysleli, či
majú nejakú špeciálnu rutinnú aktivitu aj vo svojom vlastnom živote: na rozbehnutie sa v práci, pri príprave
na spánok, atď.
Pýtajte sa:
„Prečo si v našich životoch vytvárame rutinné aktivity alebo máme stabilné a jasné rozvrhy? Aké sú
výhody existencie jasného rozvrhu a rutinných aktivít?”
Spýtajte sa účastníkov:
„Aké typy rozvrhov a rutinných aktivít sú vhodné pre deti? Prečo? Prečo sú podľa vás rutinné aktivity
v triede obzvlášť dôležité pre malé deti?”

Tipy pre facilitátora:
Pravidelné/rutinné aktivity a rozvrhy: medzi týmito slovami je rozdiel. Pravidelné/rutinné aktivity sú
aktivity a procedúry, ktoré vykonávame pravidelne, ktoré robíme vždy tým istým spôsobom. Sú to
jednotlivé kroky, ktorými prechádzame pri uskutočňovaní aktivity (čistenie zubov, začatie práce, atď.).
Rozvrhy predstavujú širšie ponímanie: sú súborom aktivít, ktorými napĺňame náš deň. Je to zoznam
plánovaných aktivít alebo vecí, ktoré musíme spraviť. V materskej škole plní funkciu prehľadu o usporiadaní
denných činností tzv. denný poriadok, ktorého vypracovanie tvorí súčasť dokumentácie podľa vyhlášky MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole)
V tejto časti sa zameriame tak na pravidelné/rutinné aktivity, ako aj na rozvrhy. Oba tieto faktory sú v
prostredí predprimárneho vzdelávania veľmi dôležité a musia byť pozorne zavedené a pravidelne
udržiavané.
Prečo sa tým vlastne toľko zaoberáme? Prečo sú pre škôlkarov pravidelné/rutinné aktivity a rozvrhy
také dôležité?
Predvídateľné pravidelné/rutinné aktivity a rozvrhy pomáhajú deťom, aby sa cítili bezpečne, v takomto
prostredí sa intenzívne učia a objavujú veci. Pre ne je každý malý kúsok sveta novou skúsenosťou –
objavenie nového slova, zistenie, ako z fazule vyrastá rastlina, atď. Ich svet sa neustále mení tým, že sa
učia nové veci. Zapracovanie týchto nových skúseností a zážitkov do ich ustáleného a predvídateľného
sveta im pomáha, aby nepociťovali stres z toho, čo má prísť. Deti sa boja neznámeho, koniec koncov, kto
sa nebojí?. Predstavte si, že ste sa práve presťahovali do novej krajiny, ktorej jazyk a miestne zvyky sotva
poznáte, snažíte sa zvyknúť si na to všetko, je to pre vás fascinujúce aj vzrušujúce, ale aj trocha strašidelné.
Ako by ste sa cítili, keby ste vedeli, aký je plán dňa? Keby ste vedeli, kde budete ráno a čo budete robiť
poobede?
Stabilná rutina deťom pomáha, aby sa cítili viac zmocnené, aby boli nezávislejšie. Ak vedia, že napríklad po
prečítaní príbehu nasleduje desiata, vedia, že keď sa skončí čítanie, majú vám pomôcť odložiť knižky a
vankúše späť na ich miesto, že majú ísť k svojim taškám a zobrať si desiatu – vedia, kam ísť a čo robiť.
Nemyslíte si, že tieto pravidelné aktivity by vám ako učiteľom v predprimárnom vzdelávaní mohli trocha
uľahčiť váš život?
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Náš denný poriadok v materskej škole (40 min)
Ciele
Identifikovať charakteristiky denného poriadku, v ktorom sa uplatňuje prístup orientovaný na dieťa a prístup
aktívneho učenia. Vedieť, ako vytvoriť denný poriadok pre prostredie predprimárneho vzdelávania a ktoré
prvky do neho zahrnúť.
Materiály
•

4 hárky flipchartového papiera

•

fixky

•

flipchart

•

Kontrolný list Denného poriadku v materskej škole (voliteľné - viď nižšie)

Kroky
Začnite tým, že účastníkom poviete, aby si spomenuli na prístup orientovaný na dieťa a jeho potreby, ako
boli definované v predchádzajúcich častiach (časti 3, 4, 5, 16 a Úvod manuálu Aflatot).
Uistite sa, že účastníci vymenujú nasledovné:
•

Deti sú schopné a kompetentné.

•

Deti majú rozmanité a odlišné potreby, práva a zodpovednosti.

•

Deti majú vedomosti, skúsenosti a záujmy, na ktoré by sa malo zamerať ich vzdelávanie.

•

Deti sa učia nezávislým skúmaním.

•

Deti sú prirodzene zvedavé.

•

Deti sa učia prostredníctvom hry.

•

Deti sa učia pri sociálnej interakcii.

Vysvetlite účastníkom, že denný poriadok v predprimárnom vzdelávaní by mal odrážať spôsob, akým
premýšľajú o dieťati a ako ho vidia a ako interpretujú učenie. Spýtajte sa účastníkov:
„Ako môže denný poriadok v triede odrážať prístup Aflatot a z neho vyplývajúce predstavy o detstve
a deťoch?”
Vyzvite účastníkov, aby si premysleli túto otázku a svoje odpovede napísali na flipchart. Uistite sa, že
v odpovediach nájdete aj tie z Kontrolného listu Denného poriadku v materskej škole, ktorý je uvedený
nižšie. Ak je to potrebné, môžete kópie Kontrolného listu Denného poriadku v materskej škole vytlačiť
a rozdať účastníkom.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list Denného poriadku v materskej škole



Náš denný poriadok by sa mal skladať z predvídateľného sledu aktivít, vďaka čomu sa budú deti
cítiť bezpečne a sebaisto.



Náš denný poriadok by mal byť flexibilný, aby sme ho dokázali prispôsobiť rozmanitým potrebám
detí, ich nálade, počasiu, a pod.



Náš denný poriadok by mal deťom poskytovať možnosť zúčastniť sa na plánovaní dňa, mal by
zabezpečovať ich zapojenie do vlastného učenia.



Náš denný poriadok by mal zahŕňať rôzne typy aktivít (pesničky, výtvarné a umelecké aktivity,
čítanie príbehov, odpočinok, voľnú hru, atď.), aby bola zabezpečená dostatočná rôznorodosť
aktivít a striedanie rušných a relaxačných činností (Prístup Krabice s nástrojmi)



Niektoré aktivity by sa v našom dennom poriadku mali uskutočňovať súčasne, aby si deti mohli
vybrať, čo chcú robiť.



V našom dennom poriadku by mal byť vyčlenený dostatočný čas na prechody medzi jednotlivými
aktivitami.
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Povedzte účastníkom, aby vytvorili štyri skupiny. Každej skupine dajte meno (napríklad A, B, C a D), rozdajte
im flipchartové papiere a fixky.
Dajte každej skupine 20 minút na to, aby navrhli realistický denný poriadok využiteľný v ich prostredí.
Skupina A a B bude pracovať na pláne pre triedu 3 – 4-ročných detí, skupiny C a D budú pripravovať plán
pre triedu 5 – 6-ročných detí. Ich úlohou bude jasne určiť, kedy sa bude konať každá aktivita a ako dlho
bude trvať; do plánu musia zahrnúť aj aktivity Aflatot.
Vysvetlite im, že budú mať 5 minút na to, aby svoj denný poriadok odprezentovali pred väčšou skupinou
a práca každej skupiny bude ohodnotená na základe toho, či ich plán rešpektuje prístup orientovaný na
dieťa v zmysle Kontrolného listu Denného poriadku uvedeného vyššie.
Po 20 minútach vyzvite skupiny, aby odprezentovali svoj plán. Po každej prezentácii vyzvite zvyšok
účastníkov, aby poskytli svoju spätnú väzbu a návrhy; pri spätnej väzbe by sa mali zamerať aj na to, či
navrhnutý plán rešpektuje Kontrolný list Denného poriadku v materskej škole.
Po ukončení všetkých prezentácií podporte diskusiu touto otázkou:
„Aké sú hlavné rozdiely medzi denným poriadkom naplánovaným pre 3 – 4-ročné deti a tým pre 5 –
6-ročné deti?”
Tému uzavrite tým, že neexistuje perfektný denný poriadok. Dobrý denný poriadok by mal byť vyskúšaný
v triede a prispôsobený konkrétnemu prostrediu a potrebám detí. Žiadne dve triedy ani dve materské školy
nie sú rovnaké a denný poriadok bude musieť každý učiteľ často meniť.

Identifikovanie rutinných aktivít (20 min)
Poznámka: Neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď na to, aký typ rutinnej činnosti by mal sprevádzať
čítanie príbehu, voľnú hru, atď. Táto činnosť bude závisieť od času, preferencií učiteľov v predprimárnom
vzdelávaní, detí, atď. Cieľom tohto cvičenia je povzbudiť účastníkov, aby chápali, že plánovanie a vytváranie
pravidelných činností je dôležité a poskytnúť im praktické príklady možných rutín/pravidelných činností. Ak
potrebujete príklady takýchto aktivít, nižšie nájdete využiteľné príklady pre príchody alebo desiatu či obed.
Cieľ
Identifikovať význam pravidelných rutinných činností v prostredí predprimárneho vzdelávania a ich prínos
pri vytváraní bezpečného emocionálneho prostredia. Priniesť príklady rutinných činností vzťahujúcich sa
k rôznym typom aktivít.
Materiály
•

papier

•

perá

Kroky
Pripomeňte účastníkom, že rutinné aktivity sú činnosti, ktoré robíme pravidelne, aby sme uskutočnili nejakú
aktivitu alebo úlohu. Aby ste poskytli účastníkom jasný príklad, spravte s nimi nasledujúce cvičenie.
Každému účastníkovi dajte kúsok papiera a vysvetlite mu, že má 1 minútu na to, aby napísal toľko rutinných
činností, koľko pozná a ktoré sa týkajú prípravy na spánok. Povedzte im, aby boli čo najšpecifickejší
(osprchujem sa, vyčistím si zuby, oblečiem si pyžamu, pomodlím sa, atď.).
Po minúte vyzvite niekoľko dobrovoľníkov, aby prečítali, čo napísali.
Povedzte účastníkom, že budú pracovať vo dvojiciach. Každá dvojica bude mať 3 minúty na to, aby napísala
čo najviac rutinných činností týkajúcich sa príchodu do materskej školy. Opýtajte sa:
„Aké jednotlivé malé kroky by pomohli deťom, aby dokázali predpovedať, čo sa bude diať a čo by
mali robiť, keď ráno vstupujú do triedy?”
Po 3 minútach vyzvite niekoľko dvojíc, aby prečítali, čo napísali.
Zopakujte cvičenie – dvojice sa majú tentokrát zamyslieť nad tým, aké možné rutiny by mohli sprevádzať
desiatu/obed.
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Príklady pravidelných/rutinných činností
Príchod:

Učiteľ/deti sa pozdravia.
Zavesia si kabát.

Batoh si dajú na správnu policu.
Vyberú si desiatu a dajú ju na policu určenú pre jedlo/do chladničky.
Desiata/obed:

Sadnú si do kruhu a pripravia sa na aktivitu/odídu na miesto určené na voľnú hru.

Učiteľ vždy vyzve deti, aby sa pripravili na obed: „Je čas na...“ Deti spoločne odpovedia:
„Obed!“
Deti sa postavia do radu, aby išli na miesto vyhradené na jedenie.
Deti idú na miesto vyhradené na jedenie, zároveň spievajú pesničku.
Deti vedia, kde budú jesť.

Deti vedia, kde budú sedieť, každé dieťa má vlastné, jemu pridelené miesto.
Deti vedia, kam môžu odniesť nedojedené zvyšky.
Keď každý doje, všetci si spoločne zaspievajú pesničku o upratovaní.
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Časť 18: Priestor okolo nás: fyzický priestor
90 min
Obsah
Účastníci zatiaľ zistili, že veľmi záleží na spôsobe, akým usporiadajú priestor v materskej škole.
Usporiadanie priestoru ovplyvní, či je prostredie inkluzívne (viď časť 15 Inklúzia vo vzdelávaní v ranom
detstve), či je príjemné, či sú deti v centre vzdelávacieho procesu a či sú aktívne zapájané (viď časti 3, 4
a 5).
To, ako usporiadate priestor vo vnútri materskej školy a v jej okolí, odráža naše názory na deti a na to, ako
sa deti učia.
Hlavný cieľ
Identifikovať podmienky usporiadania triedy umožňujúce a zabezpečujúce deťom nezávislé učenie a voľné
bádanie, aktívne zapojenie do učenia, inklúziu a bezpečnosť.
Prehľad aktivít
Hra: Nové prostredie

20 min

Priestor pre aktívne dieťa

20 min

Naplánujte si usporiadanie vašej triedy

50 min

Hra: Nové prostredie (20 min)
Poznámka: Predtým, ako prídu účastníci, trocha zmeňte usporiadanie miestnosti: namiesto toho, aby boli
ich stoličky v kruhu, umiestnite ich do radov. Ak sú v miestnosti stoly, stoličky dajte za ne; na každý stôl
úhľadne položte papier a pero pre každého účastníka. Vašu stoličku dajte tiež za stôl.
Ciele
Vysvetliť, ako prostredie triedy vplýva na naše očakávania týkajúce sa aktivít a na dynamiku skupiny.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Povedzte účastníkom, aby si posadali – nech každý sedí za stolom.
Pýtajte sa ich:
„Zdá sa vám na usporiadaní miestnosti niečo iné? Čo sa zmenilo? Ako to zmenilo vaše vnímanie
tohto workshopu? Aké by podľa vás boli aktivity workshopu, ak by sme ponechali takéto usporiadanie
miestnosti?”
Vyzvite účastníkov, aby sa zamysleli nad tým, ako môže jednoduchá zmena v usporiadaní zmeniť atmosféru
v triede:
„Ako to zmení interakciu medzi účastníkmi? Ako to vplýva na vzťah s facilitátorom?“
Zdôraznite, že z interaktívneho workshopu, zo stretnutia rovnocenných sa stalo tradičnejšie frontálne
vyučovanie. Sedenie za samostatnými stolmi zároveň vytvára inú hierarchiu a dynamiku moci.
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Vysvetlite účastníkom, že podobne platí, že usporiadanie triedy môže veľmi ovplyvniť vzdelávací proces
a spôsob, akým učitelia využívajú a organizujú priestor vypovedá o tom, ako vnímajú deti a detstvo.

Priestor pre aktívne dieťa (20 min)
Ciele
Poznať základné princípy usporiadania triedy, ktoré odrážajú prístup orientovaný na dieťa a prístup
aktívneho učenia.
Materiály
•

flipchart s charakteristikami dieťaťa (viď nižšie)

•

papier

•

perá

•

flipchart

•

fixky

Kroky
Ukážte účastníkom flipchart s charakteristikami dieťa, ako sú definované v Metodike Aflatot (viď nižšie).

Flipchart: Charakteristiky dieťaťa
•

Deti sú schopné a kompetentné.

•

Deti majú potreby, práva a zodpovednosti.

•

Deti majú vedomosti, skúsenosti a záujmy, na ktoré by sa malo sústrediť ich vzdelávanie.

•

Deti sa učia nezávislým skúmaním.

•

Deti sú prirodzene zvedavé.

•

Deti sa učia prostredníctvom hry.

•

Deti sa učia pri sociálnej interakcii.

Účastníci by už mali byť oboznámení so všetkými prvkami z tohto zoznamu, keďže sa im venovali
v predchádzajúcej časti tréningu (viď časti 3, 4 a 5 a Úvod manuálu Aflatot).
Každému účastníkovi dajte papier a pero. Povedzte im, aby si predstavili, ako dieťa so všetkými
horeuvedenými charakteristikami prichádza do materskej školy. Opýtajte sa účastníkov:
„Ako by malo vyzerať vonkajšie a vnútorné prostredie, aby odrážalo naše predstavy o dieťati?”
Povedzte im, že majú 3 minúty na to, aby napísali praktické tipy na využitie a usporiadanie priestoru.
Vo dvojiciach si porovnajú svoje zoznamy. Povedzte im, že ak má ich partner odpoveď, ktorú oni na svojom
papieriku nezachytili, zapíšu si ju aj oni.
Každá dvojica potom predstaví celej skupine svoje odpovede: ak súhlasí celá skupina, odpovede napíšte
na flipchart. Dvojiciam povedzte, aby odpovede, ktoré už boli povedané, neopakovali.
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Na konci ukážte na flipchart a vysvetlite účastníkom, že tieto odpovede by mohli predstavovať postup na
usporiadanie miestnosti, ktorý zabezpečí aktívnu participáciu dieťaťa a učenie orientované na dieťa.
Predtým, ako prejdete k ďalšej aktivite, sa opýtajte účastníkov:
„Je niečo, na čo by sme nemali zabudnúť, ak má dieťa, o ktorom hovoríme, nejaké špeciálne potreby?
Je niečo ďalšie, na čo by sme mali myslieť, aby sme zabezpečili, že všetky priestory sú bezpečné
a dostupné?”

Naplánujte si usporiadanie vašej triedy (50 min)
Poznámka: Táto aktivita nachádza inšpiráciu v knihe „Revidovaný manuál pre pracovníkov v materskej
škole“ vydanej filipínskym Oddelením sociálnej pomoci a rozvoja, s. 162 – 163. Pôvodnú aktivitu vytvorili
Sydelle Hatoff, Claudia Byram a Marion Hyson (1981) v knihe „Praktický poradca učiteľa pri výchove detí:
rastúci program“, Ally and Bacon Inc. Massachussetts, s. 185 – 186.
Ciele
Usporiadať miestnosť tak, aby bola bezpečná, inkluzívna a zabezpečovala aktívne zapojenie detí do
vzdelávacieho procesu.
Materiály
•

flipchart - Tabuľka spätnej väzby k usporiadaniu triedy (viď nižšie)

•

4 hárky flipchartového papiera

•

fixky

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby vytvorili štyri skupiny. Každej skupine dajte flipchartový papier a fixky.
Skupinám rozdajte nasledujúce dva scenáre (môžete vymyslieť aj iné scenáre, ktoré viac zodpovedajú
reálnym podmienkam v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku).

Scenár 1:
Vaša materská škola je malá a preplnená: sám/a pracujete s 25 deťmi a vnútri máte málo miesta.
Scenár 2:
Priestor, v ktorom pracujete, je veľmi moderný, pekne zariadený a dobre vybavený, vonku aj vnútri
máte dostatok miesta. Máte všetky zdroje, ktoré potrebujete.

Vysvetlite skupinám, že majú 20 minút na to, aby si predstavili a nakreslili, ako by usporiadali priestor.
Požiadajte ich, aby sa zamysleli nad nasledujúcimi otázkami:
„Ako by ste usporiadali nábytok a vybavenie tak, aby ste zabezpečili aktivitu detí a ich voľné
objavovanie, inklúziu a bezpečnosť?”
Zdôraznite, aby sa pripravili na to, že tento plán budú prezentovať pred celou skupinou; vysvetlia, čo sa
kde deje (kde sa deti voľne hrajú, kde sa skladujú hračky, atď.). Ukážte na Tabuľku spätnej väzby k
usporiadaniu triedy (viď nižšie) a povedzte účastníkom, že po predstavení ich plánu ho ohodnotia ostatní
účastníci na základe týchto kritérií.
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Tabuľka spätnej väzby k usporiadaniu triedy:
Bezpečnosť
Je prostredie bezpečné? Sú v ňom nejaké riziká? Slepé miesta? Vidíte deti po celý čas zo všetkých
miest v triede?

•

Štruktúra dňa a rutina
•

Vyčlenili ste pre každú časť denných aktivít špecifické miesto? Je tu miesto na voľnú hru,
desiatu/obed, popoludňajší spánok/oddych?

•

Sú jasne definované hranice jednotlivých častí triedy?

•

Odrážajú jednotlivé časti triedy požiadavky aktivít, ktoré sa tu budú diať?

•

Mysleli ste na tie časti triedy, ktoré sú hlučnejšie? Oddelili ste hlučné a tiché časti?

Aktívna participácia detí
•

Je jasné, na čo je ktorý priestor určený? Ako by sme to vedeli rozlíšiť?

•

Kde sa uskladňujú materiály? Majú k nim deti prístup a vedia ich jednoducho odložiť?

•

Je tu niečo, čoho sa „nesmú dotýkať“? Je to nevyhnutné? Dá sa tomu nejako vyhnúť?

•

Je nábytok rozmiestnený tak, aby podporoval prácu v skupinách, spoluprácu a voľný pohyb?

•

Má materská škola prislúchajúci dvor? Je jednoducho prístupný? Je pre deti bezpečný?

Zábava!
•

Ktoré prvky robia vašu triedu zábavnou, peknou, útulnou a príjemnou?

•

Ak by ste prišli do vašej triedy, čo by sa vám na nej páčilo? Čo by ste zmenili?

Po 20 minútach dajte každej skupine 5 minút na predstavenie ich plánu. Pri vedení diskusie použite
poznámky z Tipov pre facilitátora (viď nižšie). Uistite sa, že ste pokryli nižšie uvedené body.
Zdôraznite, ako sa jednotlivé body z Tabuľky spätnej väzby k usporiadaniu triedy vzťahujú na akékoľvek
prostredie: na triedu s bohatými zdrojmi aj na triedu s obmedzeným množstvom zdrojov a s obmedzeným
priestorom. Rozdiel medzi nimi spočíva predovšetkým v tom, že v tom druhom prípade bude musieť byť
učiteľ kreatívny pri využívaní nábytku, vybavenia a dostupných zdrojov.
Povedzte účastníkom, aby odpovedali na nasledujúce otázky:
„Aké stratégie by sme mali využiť, keď pracujeme v malom alebo preplnenom priestore?”
Povzbuďte ich, aby sa zamysleli nad viacúčelovým využitím priestorov (stôl na kolieskach môže byť prikrytý
a použitý pri hre; zväčšite priestor triedy tak, že využijete aj vonkajšie priestory – tieň stromu budete využívať
pri rozprávaní príbehov).
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Tipy pre facilitátora:
Nasledujúce poznámky vám môžu pomôcť pri facilitácii odpovedí na špecifické otázky z Tabuľky spätnej
väzby k usporiadaniu triedy.
Vyčlenenie špecifických priestorov v triede: Týka sa aj malých a preplnených priestorov. Jedným riešením
by mohlo byť to, že niektoré priestory budú použité na viaceré účely – napríklad priestor na čítanie môže
byť aj priestorom na spánok alebo oddych. Napadajú vám ďalšie podobné príklady?
Vyčleňovanie častí miestnosti: Aký to má význam? Jasné vymedzenie jednotlivých častí triedy pomáha
deťom naučiť sa samostatne používať rôzne priestory, deti sa vďaka tomu cítia bezpečne a sebaisto, vedia
predpokladať, čo sa kde deje, vedia, kam patria ktoré hračky a poznajú pravidlá, ktoré platia v jednotlivých
častiach miestnosti (napríklad, keď chcem čítať knihu, viem, kde to robiť a viem, že by som si knihu nemal/a
brať tam, kde obedujem). Definovanie hraníc neznamená vytváranie bariér: oddeliť jednotlivé časti priestoru
môžeme aj tak, že na stenách alebo podlahe použijeme inú farbu, na zem dáme koberec alebo do kúta
vankúše. Takisto platí, že nielen fyzický priestor by mal byť jasne členený; aj škatule, v ktorých
uskladňujeme materiál, by mali byť jasne označené: deti by mali presne vedieť, čo kam patrí, aby si vedeli
zobrať, čo potrebujú a aby nám po hre mohli pomôcť upratať!
Priestor na zábavu: Nikto nechce byť v nudne vyzerajúcej miestnosti. Predstavte si, ako smutne by ste sa
cítili v miestnosti so sivými stenami v porovnaní s miestnosťou, ktorej steny by boli svetlomodré alebo
ružové. Deti potrebujú stimulujúce a zábavné prostredie. Pomôžte účastníkom zamyslieť sa nad tým, ako
by mohli priestor spraviť zábavnejším a útulnejším. Povzbuďte ich, aby boli kreatívni! Zamyslite sa nad
farbami v miestnosti, typom nábytku, premýšľajte nad tým, ako na obohatenie vášho prostredia používať
prírodné zdroje alebo recyklované materiály.

Ako využiť skúsenosti získané z tejto časti v materskej škole
Prostredie v materských školách tvoria hlavne samotní učitelia. Nejde len o estetiku, ale hlavne o funkčnosť
a podnetnosť. Jednoducho povedané, prostredie má slúžiť deťom a nie deti prostrediu.
Učitelia si môžu zmapovať funkčnosť prostredia vlastnej triedy aj pomocou rôznych nástrojov, ideálne pri
pozorovaní aktivity detí a ich interakcií s prostredím. Ideálne pre tento účel sú pozorovacie hárky. Na tomto
mieste ponúkame jednu z možností overenú v praxi. Pozorovacie hárky boli upravené tak, aby umožňovali
jednoznačné identifikovanie sledovaného javu.
Cieľom pozorovania je zistiť, na ktoré oblasti rozvoja prostredia je potrebné sa upriamiť v ďalšom období,
ktoré oblasti je potrebné cielene posilniť, a hlavne sledovať uplatňovanie deklarovaných hodnôt v reálnej
práci s deťmi. Pozorovacie hárky je možné využiť aj pri hospitačnej činnosti riaditeľov materských škôl.
Pozorovacie hárky sme rozdelili do dvoch kategórií:
A. Pozorovanie organizácie učebného prostredia – s cieľom analyzovať organizáciu učebného prostredia
učiteľom z perspektívy vecného a sociálneho prostredia.
•

vecné prostredie: z perspektívy možnosti sebarealizácie detí, psychohygieny.

•

sociálne prostredie z perspektívy umožňovania kooperatívneho učenia sa a individuálneho učenia
sa.

B. Pozorovanie procesov učenia sa detí z perspektívy jeho zmysluplnosti (individualizácie učenia sa,
vzájomného učenia sa detí, možnosti sebarealizácie a aktívnosti učenia sa.)
Pedagogické pozorovanie môže byť realizované aj formou vzájomných pedagogických pozorovaní medzi
učiteľmi, pretože je dôležité, aby nimi nebolo vnímané ako kontrolná činnosť riaditeľa. Dopĺňané je
individuálnym rozhovorom s cieľom objasniť a objektivizovať pozorované a zistenia. Zistenia sú diskutované
na metodickom združení alebo v pedagogickej rade.
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Protokol na pozorovanie učebného prostredia
Trieda:

Učiteľ:

Dátum:

Označte Vašu odpoveď v stĺpci znakom x.

5

4

3

2

1

N

1. Vecné prostredie a vybavenie zariadenia
Vhodnosť z hľadiska podnetnosti
Hračky a učebné pomôcky v centrách aktivít umožňujú sebavzdelávanie
a podporujú sebarozvoj dieťaťa, sú určené aj pre samostatnú prácu dieťaťa,
obsahujú prvky autokorekcie.
Prostredie triedy je vybavené tak, že umožňuje deťom vzájomný kontakt, priestor
pre spoločné činnosti a hru (ranné stretnutia, diskusie vo veľkej skupine a pod.)
Vybavenie triedy poskytuje deťom dostatok priestoru na tvorbu prezentácie
vlastných výsledkov práce.
Vhodnosť z hľadiska psychohygieny
V triede cítiť denný režim, ktorý vychádza z potrieb detí (pitný režim, striedanie
odpočinku a práce a pod.)
V triede je miesto, ktoré slúži ako oddychová zóna, kde si môžu deti oddýchnuť
kedykoľvek v priebehu dňa.
Prostredie umožňuje samostatnú prácu, ktorá si vyžaduje sústredenie.
2. Sociálne prostredie
Učebné činnosti riadené učiteľom vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi
deťmi, spoločnú hru a kooperatívne činnosti.
Učiteľ dbá na rozvíjanie priateľských vzťahov medzi deťmi, podporuje
spolupatričnosť.
Udržiavanie disciplíny je založené na jasných pravidlách, ktorým deti rozumejú
a ktoré musia rešpektovať.
Komunikácia medzi učiteľom a deťmi je založená na vzájomnej úcte a dôvere
bez známok neprimeranej direktivity.
Učebné prostredie je charakteristické rovnováhou medzi vytváraním priestoru
pre voľnosť a osobnú slobodu a nevyhnutným obmedzovaním slobody zo strany
učiteľa.
Hodnotiaca škála:
1.

2.
3.

Jednoznačne môžem konštatovať, že daný opis sa nezhoduje s pozorovanou realitou.

Daný opis nie je typickým znakom učebného prostredia, i keď je možné sledovať niektoré jeho prvky.

Je ťažké posúdiť daný znak učebného prostredia. Je totiž možné sledovať určitú premenlivosť prostredia.

4.

Daný znak je možné prisúdiť k učebnému prostrediu pri dôslednejšom pozorovaní.

N

Neviem sa k tomuto bodu vyjadriť.

5.

Ide o výrazný, ľahko a rýchlo identifikovateľný znak učebného prostredia.

© Alena Doušková , Katarína Vančíková
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Charakteristika učebného prostredia
Trieda:

Učiteľ:

Dátum:

Vecné prostredie a vybavenie zariadenia - vhodnosť z hľadiska podnetnosti
Zistené klady:

Zistené nedostatky:

Návrhy opatrení na zmenu:

Vecné prostredie a vybavenie zariadenia - vhodnosť z hľadiska psychohygieny
Zistené klady:

Zistené nedostatky:

Návrhy opatrení na zmenu:

Sociálne prostredie
Zistené klady:

Zistené nedostatky:

Návrhy opatrení na zmenu:
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Protokol na HODNOTENIE ORGANIZÁCIE UČENIA
Vyjadrite svoje hodnotenie v stĺpci znakom x

5

4

3

2

1

N

Učenie je organizované tak, že rešpektuje individuálne potreby detí (osobné
tempo, záujmy, možnosti dieťaťa).
Učebné činnosti nadväzujú na predchádzajúce vedomosti detí a ich kultúrnu
skúsenosť.
Učenie je organizované tak, že deti majú možnosť voľby učebných úloh podľa
náročnosti a atraktivity.
V učebných činnostiach majú deti možnosť voliť si učebný materiál, zdroje
učebných informácií.
Učenie je organizované tak, že všetky deti sú aktívne a zapájajú sa do učebných
činností.
Učenie je organizované tak, že umožňuje skupinovú prácu a podporuje
komunikáciu detí.
Učebné úlohy stimulujú deti k aktivite, bádaniu, experimentovaniu, k využívaniu
viacerých zmyslov.
Učenie je organizované tak, že je efektívne využitý priestor triedy i školského
dvora.
Učenie je organizované tak, že umožňuje deťom výmenu informácií o vlastných
skúsenostiach.
V učebných aktivitách je priestor pre reflexiu činnosti a sebareflexiu.
Učebné činnosti sú organizované s ohľadom na psychohygienu – správne
načasovanie počas dňa, správne rozvrhnutie práce, hry a odpočinku.
Priestor pre poznámky a postrehy:

Hodnotiaca škála:
1.

Učenie jednoznačne nemalo uvedenú povahu.

3.

Učenie malo miestami uvedenú povahu, no miestami sa tento rozmer vytratil.

2.
4.

5.

N

Učenie skôr nemalo ako malo uvedenú povahu.
Učenie malo prevažne uvedenú povahu.

Učenie jednoznačne malo uvedenú povahu.

Neviem sa k tomu vyjadriť.

© Alena Doušková , Katarína Vančíková
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Ako zapracovať získané skúsenosti a vedomosti do školského vzdelávacieho programu, prípadne
do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti
Systematické a premyslené zmeny v učebnom prostredí sa vždy odrazia nielen v každodennom živote detí
a učiteľov, ale aj v školskom vzdelávacom programe. Pedagogické pozorovanie môže byť jedným z
prostriedkov autoevalvácie školského vzdelávacieho programu materskej školy, následkom ktorej sa buď
reviduje, alebo úplne prepracuje. Takýmto náročným procesom prešla nejedna materská škola.
Príklad systematickej autoevalvácie, v ktorom sa materská škola zamerala aj na autoevalváciu vlastného
prostredia (fyzického, emocionálneho, učebného) s využitím pozorovacích hárkov a iných metód nájdete
napríklad v publikácii zostavovateľov B. Pupalu a O. Kaščáka Evaluácia v materskej škole, 2016, v
kapitole M. Vargovej a Z. Moncmanovej Interná evaluácia v materskej škole.
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Hodnotiaca fáza – zhrnutie výsledkov v jednotlivých oblastiach autoevalvácie
(Zdroj: Vargová, M. Moncmanová, Z. 2016 Interná evaluácia v materskej škole. Bratislava: Dr. Jozef Raabe

Ciele

Hodnoty

Oblasť

Cieľ

Definovať a prijať
hodnotový systém
zdieľaný všetkými
aktérmi
(zamestnancami,
rodičmi, deťmi)

Stanoviť ciele
vychádzajúce
z autoevalvácie
školy vzhľadom
k vzdelávacím
potrebám detí.

Metódy

Zistenie

Výsledok

Dotazník pre
učiteľov, pre
rodičov.

Jednoznačné preferovanie
spoločných hodnôt s výnimkou
z hodnotenia významu spolupráce
s rodičmi.

Hodnoty materskej školy

Skupinový
rozhovor: Čo je
pre nás dôležité?

Vysoká miera dištancovania sa od
rodičov ako partnerov školy.

Obsahová analýza
ŠkVP Rok v
materskej škole
Zmena

Hodnoty nekonkretizované,
rozptýlené v dokumente.

Dotazník pre
rodičov

1 Preferovanie cieľov MŠ: pripraviť
deti do školy.
„Nech sú deti pripravené do školy,
obohacovanie poznania a zážitkov
detí, socializácia detí, výchova
k športu a pohybu, starostlivosť
o deti.“

•

vzájomná úcta a zodpovednosť,

•

múdrosť a vzdelanie,

•

rešpektovanie individuality a jedinečnosti
každej osobnosti,

•

solidarita a spolupatričnosť,

•

dynamické hľadanie a nachádzanie
samého seba,

•

aktívna sebarealizácia v prospech seba
a iných

•

Dotazník pre
učiteľov

Učitelia upozornili na
podceňovanie a opomínanie
pohybu a športu.

Obsahová analýza
ŠkVP Rok v
materskej škole
Zmena

Veľké množstvo cieľov - až 47,
ktoré nevyjadrujú ambiciózne
smerovanie a nie sú vždy
formulované vo vzťahu k rozvoju
detí.

Pedagogické
pozorovanie,
individuálny
rozhovor

Nízka miera umožňovania voľby
aktivít a úloh samotnými deťmi,
obavy zo zavedenia väčšej
slobody, delenie detí na vekové

Vlastné ciele materskej školy:
•

deti budú považovať šport a pohybovú
aktivitu za súčasť svojho životného štýlu,

•

deti budú aktívne prežívať a vyhľadávať
kvalitné výtvarné, hudobné, tanečné,
literárne a dramatické umenie,

•

deti budú mať a uplatňovať zdravé
sebavedomie s dôrazom na
sebapoznanie, budú primerane veku
niesť zodpovednosť za svoje konanie,
budú sa vedieť slobodne vyjadriť a
presadiť s ohľadom na práva, potreby a
názory iných,

•

deti budú na základe vlastnej iniciatívy
poznávať a objavovať blízke aj
vzdialenejšie okolie, prírodu, jej
zákonitosti a svoje miesto v nej, s
radosťou z nového poznania budú
objavovať dosiaľ nepoznané.
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Učebné osnovy

Vlastné zameranie

skupiny, nižšia miera aktivít na
skúmanie bádanie a objavovanie.

Špecifikovať
zameranie
materskej školy
vzhľadom
k reálnym
podmienkam,
cieľom a tradíciám.

Vypracovať
flexibilné učebné
osnovy
reflektujúce ciele,
poslanie,
zameranie školy.

Dotazník pre
rodičov

Prianie viac zamerať MŠ na šport
a pohyb,

Dotazník pre
učiteľov

Viac zamerať MŠ na šport a pohyb,
inak nemeniť nič.

Obsahová analýza
ŠkVP Rok v
materskej škole
Zmena

Konkretizovať zameranie, logicky
preštylizovať, redukovať na to
podstatné.

Pedagogické
pozorovanie,
individuálny
rozhovor

Zdôrazniť možnosti vzájomného
učenia sa detí naprieč vekovými
skupinami, využiť heterogénne
triedy ako zdroj obohacovania
výchovy a vzdelávania nielen
v sociálno-emocionálnej oblasti.

Dotazník pre
rodičov
Dotazník pre
učiteľov

Uvoľniť tematické príbehy
a viazanosť štandardov k nim.

Obsahová analýza
ŠkVP Rok v
materskej škole
Zmena

Učebné osnovy sú málo flexibilné,
len čiastočne umožňujú
prispôsobovanie sa vzdelávacím
potrebám detí. Témy sú rigidné.

Zásadná revízia zamerania
Pozri prílohu č. 8
•

prírodovedné poznávanie formou
priameho zážitku, vytváranie pozitívnych
postojov k prírode, rozvíjanie
estetického vnímania a prežívania
prírody,

•

každodenná systematická realizácia
aktivít utvárajúcich a upevňujúcich vzťah
a pozitívne postoje detí k zdravému
životnému štýlu,

•

obohacovanie výchovy a vzdelávania
o rozmer umeleckej kultúry a estetiky
prostredníctvom poznávania
a prežívania reálneho kultúrneho života
v našom meste,

•

využívanie možnosti a príležitosti
heterogénneho zloženia tried pre
vzájomné učenie sa detí a sociálne
rôznorodejšie situácie,

•

systematická práca s rozprávkou a
príbehom, ktorý v sebe integruje
aktuálnu tému a približuje ju deťom
(Projekt Zmena).

•

Prepracovanie obsahových celkov

•

Uvoľnenie učebných osnov

•

Zadefinovanie troch kategórií
vzdelávacích štandardov z pohľadu
viazanosti a voliteľnosti
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Pedagogické
pozorovanie,
individuálny
rozhovor

Extrémne rozdiely medzi učiteľmi
vo vnímaní učebných osnov
(voľnosť verzus predpísanosť) z
hľadiska ich:
Predurčenosti výkonových
štandardov k témam
Uvoľniť vymedzenia tém a ich
striktné striedanie.
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Časť 19: Úloha facilitátora/trénera
120 min
Obsah
Prvé tri aktivity tejto časti boli vytvorené pre tréning trénerov, v ktorom sú účastníci pripravovaní na to, aby
sa stali facilitátormi/trénermi. Aktivity sa sústredia na úlohu trénera a pomáhajú účastníkom, ktorí budú
trénovať ďalších učiteľov predprimárneho vzdelávania a poskytovateľov ranej starostlivosti, aby rozumeli
svojej úlohe trénerov a získali zručnosti a kompetencie nevyhnutné pri tejto úlohe.
Použite túto časť, aby ste im pomohli objaviť schopnosti dobrého trénera, podporte ich, vypočujte si ich
obavy a odpovedajte na ich otázky.
Ak sa Tréning trénerov nebude konať, môžete preskočiť na poslednú aktivitu tejto časti: A čo ďalej. Využite
tento posledný moment, aby ste sa venovali nasledujúcim krokom pri implementácii programu Aflatot.
Hlavný cieľ
Vedieť identifikovať schopnosti, ktoré definujú dobrého facilitátora/trénera. Vedieť používať jednoduché
stratégie využitia zručností facilitátora v praxi. Poznať ďalšie kroky implementácie programu Aflatot po
skončení workshopu.
Prehľad aktivít
Kto sme? Určenie úlohy facilitátora/trénera

15 min

Umenie klásť otázky

30 min

Učíme sa pozorovať, učíme sa počúvať

60 min

A čo ďalej?

15 min

Kto sme? Určenie úlohy facilitátora/trénera (15 min)
Ciele
Vymenovať niektoré úlohy facilitátora tréningu Aflatot.
Materiály
•

žiadne

Kroky
Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad uplynulými dňami, kedy ste spoločne pracovali. Opýtajte sa
ich:
„Čo bolo mojou úlohou – úlohou facilitátora – počas týchto dní? Prednášal/a som často? Kto
rozprával väčšinu času, ja alebo vy?”
Vyzvite ich, aby nad vami premýšľali ako nad sprievodcom, nad niekým, koho úlohou je pomôcť účastníkom
pochopiť určité procesy a spoločne sa učiť.
Povedzte im, aby sa zamysleli nad tým, v čom by mal byť človek dobrý, aby bol dobrým facilitátorom.
Vysvetlite im, že ďalšia časť sa bude zameriavať na facilitačné zručnosti, ktoré môžu využiť počas ďalšej
práce s facilitátormi, ktorí prišli na tréning. Nasledujúca časť sa zameria na kladenie otázok, proces
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pozorovania a aktívne počúvanie. Z dôraznite, že človek sa naučí využívať tieto schopnosti bez problémov
a automaticky vďaka ich častému používaniu.

Umenie klásť otázky (30 min)
Ciele
Z dôvodniť dôležitosť schopnosti klásť otázky pri facilitácii práce s dospelými aj mladými ľuďmi.
I dentifikovať, aký spôsob kladenia otázok je vhodný, aby podporoval bezpečné a stimulujúce učiace
prostredie.
Materiály
•

lepiaca páska

•

lepiace papieriky

•

perá

•

Kontrolný list Kladenie otázok (voliteľné - viď nižšie )

Kroky
Z ahrajte sa s účastníkmi hru „ Hádanky“ . Každému dajte lepi aci papierik a pero a povedzte im, aby vytvorili
dvojice.
Úlohou každého účastníka bude napísať na papierik meno slávnej osoby – musia ale dávať pozor, aby ich
partner nevidel, čo napísali.
Tento papierik nech nalepia na chrbát alebo čelo svojho partnera tak, aby ich partner nevidel, čo je napísané
na papieriku. Ak je to potrebné, dajte im aj lepiacu pásku.
Vysvetlite, že každý z nich má 3 minúty na to, aby uhádol meno človeka, ktoré je napísané na papieriku. Pri
hádaní smú používať len zatvorené otázky (na ktoré sa odpovedá áno alebo nie).
Keď sa dvojice pri hádaní vystriedali, povedzte im, že sa zahrajú ďalšiu hru na hádanky. Opäť budú vo
dvojiciach (pôvodných alebo v nových, ako im/vám to vyhovuje); jeden z dvojice sa bude pýtať, aký bol
víkend toho druhého. Osoba, ktorá bude klásť otázky, by sa mala snažiť získať čo najviac informácií
a osoba, ktorá bude odpovedať, by mala povedať čo najmenej. Každému účastníkovi dajte na splnenie
úlohy 3 minúty.
Po uplynutí času povedzte účastníkom, aby sa podelili o svoju skúsenosť – pýtajte sa ich nasledovné
otázky:
„Čo ste sa naučili z tejto skúsenosti/aktivít? Bolo jednoduché pýtať sa otázky? Bolo jednoduché
odpovedať na otázky? Objavili sa nejaké otázky, ktoré sa vám obzvlášť páčili alebo ste na ne
odpovedali pozitívne? Pri ktorých otázkach ste sa cítili nepríjemne? Ako by ste mohli tieto
pozorovania uplatniť vo vašej práci facilitátora?“
Na ukončenie tohto cvičenia povedzte účastníkom, aby sa zamysleli nad nasledujúcimi dvoma otázkami:
„Prečo je schopnosť klásť otázky nevyhnutná pri facilitácii? Je táto zručnosť užitočná len pri práci
s dospelými alebo aj pri práci s deťmi?”
Prezrite si Kontrolný list Kladenie otázok (viď nižšie). Všetky body z kontrolného listu zdôraznite v diskusii.
Ak je to potrebné, zabezpečte kópie tohto kontrolného lisu a rozdajte ich účastníkom.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list Kladenie otázok

Účel pýtania sa otázok:
•

zaujať, zapojiť a podnecovať aktivitu detí/dospelých

•

zisťovať ex istujúce vedomosti

•

stimulovať rozpamätávanie sa a využívanie ex istujúcich vedomostí a skúseností

•

zamerať myslenie na kľúčové koncepty a problémy

•

rozšíriť myslenie detí/dospelých z empirického na analytické

•

podporovať rozvoj schopnosti odôvodňovať, schopnosť riešiť problémy, hodnotenie a formuláciu
hypotéz

•

podporovať deti/dospelých pri premýšľaní o spôsobe, ktorým sa učili

Schopnosť klásť otázky je nevyhnutnou zručnosťou potrebnou pri facilitácii, pretože:
•

je najbežnejšou formou interakcie medzi facilitátorom/učiteľom a žiakom/dieťaťom

•

je súčasťou každého typu a modelu aktivity

•

je kľúčovou metódou pri vytváraní vhodných výziev pre všetky deti

•

má významný vplyv na dosiahnutý pokrok

•

je najpriamejším a najdostupnejším spôsobom, ktorým môže učiteľ hodnotiť učenie
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Učíme sa pozorovať, učíme sa počúvať (60 min)
Ciele
Zdôvodniť dôležitosť pozorovania a počúvania počas facilitácie aktivít dospelých aj detí. Poznať a opísať
vhodné metódy pozorovania a počúvania, ktoré podporujú bezpečné a stimulujúce vzdelávacie prostredie.
Materiály
•

papier

•

perá

•

flipchart

•

fixky

•

Kontrolný list Pozorovanie a počúvanie (voliteľné - viď nižšie )

Kroky
Vyzvite účastníkov, aby vytvorili trojčlenné skupiny.
Členov skupiny označte A, B a C a každej skupine dajte tri hárky papiera a pero.
V každom kole tejto aktivity bude jeden člen rozprávať, jeden počúvať a jeden pozorovať. Počas aktivity si
členovia vyskúšajú každú rolu.
Tí, ktorí rozprávajú, budú 5 minút hovoriť o momentoch súvisiacich s ich prácou, ktoré pre nich
predstavovali výzvu. Tí, ktorí majú počúvať, budú aktívne počúvať a klásť otázky. Tí, ktorí majú pozorovať,
si budú robiť poznámky a tým, ktorí počúvajú, poskytnú spätnú väzbu po každom kole alebo na konci
aktivity, keď si všetci traja splnili svoje úlohy.
Začnite s 1. kolom: vysvetlite, že A bude rozprávať, B bude počúvať a C pozorovať.
Po 5 minútach ich požiadajte, aby si vymenili úlohy. Teraz A pozoruje, B rozpráva a C počúva.
Po ďalších 5 minútach nech si znova vymenia úlohy. A počúva, B pozoruje a C rozpráva.
Keď si každý člen skupiny precvičil každú rolu a vypočul spätnú väzbu, povedzte účastníkom, aby sa
zamysleli nad dôležitosťou počúvania a pozorovania. Pýtajte sa ich nasledujúce otázky:
„O čom bola táto aktivita? (Vyzvite všetkých, aby sa zamysleli nad obsahom aj procesom.) Čo ste si
zobrali zo skúsenosti/aktivít? Ako by ste popísali skúsenosť toho, kto rozprával? Ako by ste popísali
skúsenosť z pozorovania rozhovoru? Čo prebiehalo podľa vás dobre? Čo by sa mohlo zlepšiť? Ako
by ste mohli tieto skúsenosti uplatniť vo vašej práci facilitátora? Prečo je pre facilitátora dôležité
dokázať aktívne počúvať? Prečo je pre facilitátora dôležité mať dobré pozorovacie schopnosti?”
Povedzte účastníkom, aby vytvorili 4 skupiny a každej skupine dajte papier a pero. Úlohou dvoch skupín
bude vytvoriť Kontrolný list Aktívne počúvanie; ďalšie dve skupiny budú pracovať na Kontrolnom liste
Pozorovanie – na základe otázky: Čo by som mal/a spraviť, aby som vedel/a dobre aktívne
počúvať/pozorovať? Dajte skupinám 10 minút na premyslenie otázky.
Po uplynutí 10 minút vyzvite skupiny, aby predstavili svoje odpovede. Na prezentáciu majú 5 minút.
Odpovede zapíšte na flipchart. Uistite sa, že medzi odpoveďami sú aj body z Kontrolného listu Pozorovanie
a počúvanie (viď nižšie). Vytlačený materiál rozdajte účastníkom.
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Materiál na vytlačenie: Kontrolný list Pozorovanie a počúvanie

Kontrolný list Pozorovanie a počúvanie
Aktívne počúvanie

Pozorovanie

Tí, ktorí aktívne počúvajú:

Pozorovatelia:

•

vedome venujú svoju úplnú pozornosť
tomu, kto hovorí

•

poznajú rozdiel
a pozeraním sa

medzi

pozorovaním

•

prejavujú, že dávajú pozor

•

vnímajú reč tela

•

počúvajú všetko, čo im iný hovorí bez
ovplyvňovania – odpovedajú až potom

•

vnímajú skupinovú dynamiku a zapojenie
jej členov

•

používajú
informácie,
ktoré
získali
počúvaním
na
hlbšie
pochopenie
a vytvorenie prepojení

•

sú si vedomí okolia (usporiadania
miestnosti, štýlu oblečenia, atď.)

•

udržiavajú očný kontakt

•

dávajú pozor na detaily

•

vyhýbajú sa prerušovaniu tých, ktorí
rozprávajú

•

vyhýbajú sa posudzovaniu
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A čo ďalej? (15 Min)
Ciele
Poznať ďalšie kroky, úskalia aj príležitosti tréningu trénerov a implementácie programu Aflatot.
Materiály
•

žiadne

Kroky
V tejto poslednej aktivite tréningu je dôležité pripraviť účastníkov na to, čo ich čaká v ich ďalšej práci ako
facilitátorov a trénerov učiteľov predprimárneho vzdelávania a poskytovateľov ranej starostlivosti (Scenár
1). Je možné, že toto je posledná aktivita vášho tréningu a učitelia nebudú realizovať tréning trénerov.
Jednoducho ukončia tréning a budú v praxi vo svojom prostredí uplatňovať to, čo sa naučili (Scenár 2). Je
preto nevyhnutné, aby ste ich pripravili na budúcnosť a aby ste ich podporili. Pokúste sa im odovzdať
nasledujúce správy vychádzajúce zo Scenára 1 alebo Scenára 2.
Scenár 1
Vysvetlite, že počas nadchádzajúcich troch dní bude ich úlohou zreprodukovať tento tréning a mali by byť
pripravení trénovať iných učiteľov predprimárneho vzdelávania. Ich úlohou bude v týchto prípadoch
nasledovať inštrukcie v tomto manuáli a zreprodukovať tréning tak, ako ho práve sami zažili.
Povedzte účastníkom, aby sa rozdelili na 3 až 5 skupín v závislosti od toho, koľko ďalších učiteľov
predprimárneho vzdelávania budú trénovať. Vysvetlite im, že každý účastník by mal mať príležitosť
poskytnúť aspoň jednu časť tréningu z tohto manuálu. Sami by si mali určiť, kto sa bude venovať ktorej
tréningovej časti v rámci svojej skupiny.
Na ďalších stránkach nájdete vzorové tri dni Tréningu trénerov, ktoré môžu využiť ako sprievodcu. Ideálne
by bolo mať na prípravu ďalší deň alebo pol dňa. Ak je to možné, vyzvite každú skupinu, aby si prečítali
časti predpisované pre nadchádzajúce tri dni tréningu a nacvičili si ich vo svojich skupinách. Ak sa toto
nedá zrealizovať, povedzte im, aby si vyčlenili po skončení každého tréningového dňa 1,5 hodiny, aby sa
pripravili na ďalší tréning.
Scenár 1 a 2
Tak v prípade, keď budú tréneri sami realizovať ďalší tréning, ako aj v prípade, keď je toto posledná časť
tréningu, je dôležité vyzvať účastníkov, aby sa pripravili na ich nasledujúcu implementáciu programu Aflatot
v ich materskej škole.
V závislosti od úlohy účastníkov v materskej škole sa odporúča venovať 30 minút práci v skupinách, počas
ktorej definujú implementačnú stratégiu na miestnej, regionálnej a národnej úrovni (podľa úlohy účastníkov).
Rozhodli sme sa to tohto manuálu nezaradiť žiadnu aktivitu, ktorá by vám pomáhala pri facilitácii tohto typu
aktivít, pretože táto aktivita veľmi záleží od miestneho kontextu a profilov účastníkov.
Je vhodné opäť pripomenúť platformy a materiály, ktoré pomáhajú implementovať program Aflatot:
•

Metodika Aflatot – Úvod, Kútik zdrojov, Manuál na prácu s rodinami (pripomeňte účastníkom, aký
významný podporný nástroj predstavujú tieto časti pre implementáciu).

•

Webstránka Aflatoun Academy: http://www.aflatounacademy.org/. Aflatoun Academy je
virtuálna komunita všetkých učiteľov a tých, ktorí vzdelávajú učiteľov zo siete Aflatoun. Na tejto
stránke nájdete užitočné linky na materiály v rôznych jazykoch a slúži na prepojenie učiteľov
a trénerov z celého sveta.

Nezabudnite spomenúť dôležitosť monitoringu a evaluácie: vysvetlite, že Manuál monitoringu a evaluácie
(M&E manual) obsahuje rozmanité nástroje, ktoré môžu podporovať učiteľov pri ich krokoch pri hodnotení
programu Aflatot. Zdôraznite, na čo slúži tento manuál. Neslúži na posudzovanie toho, ako pracujeme, je
vytvorený na to, aby hodnotil či má program, ktorý implementujeme pozitívny dopad na deti.
Nezabudnite na konci tréningu účastníkom rozdať dotazníky po tréningu (viď ďalšie strany).
Poďakujte všetkým za ich účasť a nechajte im priestor na záverečné otázky.
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Doslov: Ďalšie kroky
Gratulujeme! Úspešne ste účastníkov previedli cez 5-dňový workshop Aflatot. Ďalšie kroky už budú v ich
rukách – či už sa vrátia späť do svojich tried a začnú uplatňovať program Aflatot vo výučbe alebo sa začnú
pripravovať na ďalšie tri dni tréningu učiteľov.
V oboch prípadoch je dôležité, aby ste im pred uzavretím workshopu a poďakovaním rozdali Dotazník po
tréningu (viď ďalšie strany tohto manuálu) Povedzte účastníkom, že informácie, ktoré z nich získame, nám
pomôžu zhodnotiť efektívnosť workshopu.
Keď pozbierate všetky vyplnené formuláre, pošlite nám ich, prosím, na research@aflatoun.org.
Ďakujeme!

Pre Tréning trénerov
Na ďalšej strane nájdete príklad vhodnej 3-dňovej agendy, ktorá pomôže účastníkom pri facilitácii ďalších
praktických tréningových aktivít s učiteľmi. Vytlačte prehľad a inštrukcie zodpovedajúce jednotlivým
častiam, aby ste si boli istí, že sa každý účastník pripraví na tréning (v prípade, že účastníci nemajú
k dispozícii celý manuál).
Vašou úlohou v nasledujúcich dňoch bude:
Viesť účastníkov pri príprave každej časti, odpovedať na všetky otázky, riešiť pochybnosti, ktoré majú.
Podporovať účastníkov vždy, keď to je možné.
Robiť si počas každej časti poznámky o príkladoch dobrej praxe a o veciach, ktoré by ste spravili inak: toto
prediskutujete na konci každého dňa.
Podporovať účastníkov a viesť diskusie počas ranných prípravných aktivít a počas večernej spätnej väzby.
Úlohou účastníkov počas ďalších dní bude:
Rozdeliť sa do skupín a v rámci každej skupiny určiť jedného alebo viacerých facilitátorov každej časti.
Prečítať si jednotlivé časti tohto tréningového manuálu: ich úlohou je len zreprodukovať to, čo je napísané
v knihe.
Pamätajte na to, čo ste robili vy ako facilitátori: pamätajte na vašu schopnosť klásť otázky, vaše pozorovacie
schopnosti, vaše schopnosti počúvať. Toto sú zručnosti, ktoré musíte implementovať do ich práce.
Sledovať ostatných členov ich skupiny, ako facilitujú aktivity a zamýšľajú sa nad touto činnosťou. Písať si
poznámky o tom, čo si myslia, že fungovalo a čo by spravili inak. Toto bude základom diskusie počas
spätnej väzby na konci každého dňa.
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Tri dni tréningu učiteľov: agenda a tipy
Program nasledujúcich troch dní je určený pre praktický workshop Tréningu trénerov. Počas týchto troch
dní vytvoria účastníci skupinu a budú viesť časť tréningu, ktorý oni sami práve ukončili, s novou skupinou
učiteľov alebo facilitátorov.
Účelom tohto trojdňového tréningu je, aby si účastníci precvičili svoje trénerské zručnosti a zoznámili sa
s obsahom tréningu Aflatot.
Z tohto dôvodu sa odporúča každý deň štruktúrovať týmto spôsobom:

Príprava
facilitácie

Čo sa bude diať

Aká je úloha účastníkov

Aká je úloha hlavného
trénera

Odporúča sa denne si
vyčleniť 30 minút
(ideálne ráno, predtým,
ako prídu “prítomní”) na
prípravu pred začatím
workshopu.

Vytvorte skupiny.

Pomôžte účastníkom
rozdeliť sa do skupín.

Každá skupina si nájde
vhodné miesto na
facilitáciu.
Každá skupina má zoznam
prítomných, ktorí sa budú
zúčastňovať facilitácie.
Uistite sa, že sú
pripravené všetky
materiály potrebné pri
každej časti.
Uistite sa, že každý
facilitátor a podporný
facilitátor presne vie, za
ktorú časť zodpovedá.
Ak vám to čas dovolí, časť
facilitácie si nacvičte so
skupinou.
Pýtajte sa otázky hlavného
trénera.

Každej skupine
poskytnite špecifický
zoznam. prítomných
(napríklad keď budú 4
skupiny a 24
prítomných, dajte
každej skupine presný
zoznam s menami 6
prítomných tvoriacich
túto skupinu; uistite sa,
že členovia skupiny sú v
rôznom veku a rôzneho
pohlavia).
Určite priestor, v ktorom
bude každá skupina
pracovať v ďalších
dňoch.
Prechádzajte sa medzi
skupinami, aby ste im
pomohli s otázkami
alebo ich uistili o ich
krokoch.
Uistite sa, že
účastníkom je jasná ich
denná úloha.

Príchod
účastníkov

Prichádzajú účastníci
workshopu.

Každá skupina privíta
prítomných zo svojho
zoznamu.

Poskytujte podporu, ak
je to potrebné.

Od tohto momentu budete
viesť aktivitu!
Nasledujte inštrukcie z
tohto manuálu pri každej
časti popisovanej v nižšie
uvedenej tabuľke.
Tréningové časti
(viď nižšie
zjednodušenú
agendu)

Tréning sa začína!
Každý deň budete mať
dve ranné a dve
popoludňajšie časti s
jednou obedňajšou
prestávkou (30 minút –

Postupujte podľa inštrukcií
ku každej časti tohto
manuálu (zachytené
v tabuľke nižšie).

Poskytujte podporu, ak
je to potrebné
Robte si poznámky.
Prechádzajte sa medzi
skupinami, ale
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Feedback/Spätná
väzba

1 hodina), jednou
prestávkou
predpoludním a jednou
prestávkou popoludní
(každá 15 minút).

Robte si poznámky. Čo
fungovalo? Čo by ste
spravili inak?

nevyrušujte ich alebo
nezasahujte do ich
práce, ak to nie je
nevyhnutné.

Je vhodné ukončiť
každý tréningový deň
spätnou väzbou po
odchode všetkých
prítomných. Je lepšie,
keď pôvodné skupiny
účastníkov ostanú
spolu a o dni sa
porozprávajú interne.
Každá skupina by sa
mala sústrediť na
jednotlivé časti dňa a
pri diskusii využívať
tieto otázky:

Prezrite si zapísané
poznámky.

Prechádzajte sa medzi
skupinami, ak je to
potrebné, pomáhajte pri
facilitácii diskusie.

Čo sa podarilo?
Čo by ste spravili inak?
Prečo?
Boli jednotlivé časti
tréningu pútavé a
aktívne?
Kto hovoril viac – tréneri
alebo prítomní?

Spoločne sa snažte
zodpovedať otázky zo
spätnej väzby tak, že si
prejdete všetky časti
z agendy.
Každý člen by mal byť
kritický a poskytnúť svoju
spätnú väzbu ostatným
členom – nesmie pri tom
byť útočný alebo
ponižujúci!

Pozorujte, čo sa deje v
skupinách, no zasahujte
len vtedy, keď je to
potrebné: účastníci by
mali byť schopní
poskytnúť si spätnú
väzbu.
Použite vaše poznámky,
ak si myslíte, že je
potrebné poskytnúť
nejakú dôležitú spätnú
väzbu.
Buďte na pozore: môžu
vzniknúť konflikty – ak
sa to stane, zabezpečte
v každej skupine
supervíziu.
Pripomeňte všetkým,
aby boli pozitívni
a podporujúci.
Poďakujte účastníkom a
pochváľte ich za ich
prácu.

V horeuvedenej tabuľke sa pojmom tréner trénerov (hlavný tréner) označuje človek, ktorý viedol tréning
počas uplynulých piatich dní; pojmy účastník alebo facilitátor sa vzťahujú na učiteľov predprimárneho
vzdelávania a poskytovateľov ranej starostlivosti, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich piatich dní tréningu.
Slovom prítomní označujeme novú skupinu učiteľov alebo trénerov, ktorí sa zúčastňujú len posledných
troch dní a budú trénovaní výlučne trénermi alebo facilitátormi.
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Plán 3-dňového tréningu
Deň 1

Dopoludnie

1 Prehľad a úvod do tréningu
2 Predstavenie programu Aflatoun

Popoludnie

3 Rané detstvo: ako deti rastú, učia sa a vidia svet
4 Prístup Aflatot v predprimárnom vzdelávaní

Deň 2

Dopoludnie

5 Využívanie rozmanitých učebných metód: Stratégia
6 Ty, ja a Aflatoun – Na dieťa orientovaný prístup v programe
Aflatot

Popoludnie

7 Ja a peniaze – Techniky využívané pri rozprávaní príbehov
8 Práva dieťaťa – Technika brainstorming

Deň 3

Dopoludnie

9 Šetri, míňaj a deľ sa – využitie pesničiek a hier
11 Kreatívne využitie vašich zdrojom: organizovanie trhu
Aflatot

popoludnie

12 Zapojenie rodiny: Prečo je dôležité? Prečo ho považujeme
za výzvu?
14 Vonkajšie aktivity – prispôsobenie aktivít Aflatot

Zahrievacie aktivity
Je vhodné, obzvlášť na začiatku tréningu alebo keď je hladina energie účastníkov na nízkej úrovni, použiť
krátke aktivity, ktoré budú stimulovať aktívne zapojenie účastníkov a zabavia ich.
Tieto typy aktivít sme nenaplánovali do jednotlivých častí tréningu, ale môžete využiť niektoré z tých, ktoré
uvádzame nižšie, prípadne sa inšpirovať z online zdrojov, ktorých linky nájdete v tejto časti.

Pamätajte si:
Aktivity tohto druhu by nemali byť dlhšie ako 5 minút a mali by ste ich zastaviť, kým sa ľudia bavia.
Buďte citliví k odlišnostiam, či už sú to kultúrne odlišnosti alebo odlišnosti týkajúce sa fyzických schopností.
Aktivity prispôsobte skupine účastníkov, s ktorou pracujete.
Aktivity by mali byť krátke, aktívne a zábavné.
Ak sa niektorá časť začína krátkou hrou vzťahujúcou sa k obsahu aktivity, nie je potrebné použiť zahrievaciu
aktivitu. Hra bude slúžiť na zameranie pozornosti a zároveň predstaví tému.
Zvážte kultúrnu vhodnosť zahrievacích aktivít. Aktivity vyžadujúce fyzickú blízkosť, napríklad tie, pri ktorých
majú účastníci tancovať v pároch, môžu v určitom prostredí fungovať veľmi dobre, v niektorom horšie.
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Príklady pre zahrievacie aktivity
1.

Tanec. Na zem dajte papiere – vždy o jeden kus menej, ako je párov účastníkov. Požiadajte
účastníkov, aby tancovali – každý sám. Keď prestane hrať hudba, účastníci si nájdu partnera
a spoločne nájdu papier, na ktorý sa postavia. Tí, ktorí nestoja na papieri, si sadnú. V každom kole
odoberte jeden kus papiera.

2.

Potápajúci sa ostrov. Na zem dajte papiere, jeden pre každého účastníka. Keď začne znieť hudba,
každý účastník tancuje na svojom „ostrove“ (papieri) a tancuje. Keď prestane hrať hudba, každý
účastník prehne papier, na ktorom stojí, na polovicu a znova zaujme miesto na polovici ostrova.
Takto pokračujú, kým nie sú všetci účastníci na špičkách na malom kúsku „ostrova“. Vyhrá ten,
kto „spadne do mora ako posledný“ (ten, kto dokáže tancovať na malom kúsku papiera).

3.

Pásky a perá. Účastníci vytvoria dva rady, každý drží v ústach pero. Prvý v rade zodvihne rolku
pásky len s pomou pera v ústach a presunie ju na pero osoby, ktorá stojí veľa neho/za ním tak,
aby sa jej nedotkol a aby rolka nespadla. Vyhrá skupina, ktorá ako prvá presunie rolku lepiacej
pásky osobe na konci radu.

4.

Kruh. Účastníci vytvoria dva kruhy, vnútorný a vonkajší. Keď sa spustí hudba, vnútorný kruh sa
začne pohybovať v smere hodinových ručičiek a vonkajší kruh sa začne pohybovať proti smeru
hodinových ručičiek. Keď hudba prestane hrať, každý účastník sa spýta partnera – dvojice z kruhu
naproti otázku a ten odpovedá.

5.

Tajný predmet. Jeden z účastníkov myslí na predmet. Zvyšok účastníkov má 20 otázok na to, aby
uhádli, na čo myslí. Je možné klásť len zatvorené otázky s odpoveďou áno/nie.

6.

Búrka. Povedzte „dážď“ a zároveň bubnujte na stôl alebo stoličku a napodobňujte tak zvuk dažďa.
Účastníci po vás opakujú, pomaly zvyšujú rýchlosť bubnovania/dažďa. Keď „leje“, tréner tleskne
dlaňami a niekoľkokrát pri každom tlesknutí zakričí: „Blesk!“ Účastníci napodobňujú pohyby
trénera.

Tipy pre facilitátora:
Čas na zahriatie!
Vyššie uvádzame len niekoľko jednoduchých príkladov zahrievacích aktivít. Množstvo dostupných zdrojov,
ktoré vám pomôžu pri práci s vašou skupinou,nájdete online. Veľmi dobrým zdrojom je „100 spôsobov ako
rozprúdiť prácu s vašou skupinou: hry na workshopy, stretnutia a prácu s komunitou“, ktorý vyvinula
Medzinárodná aliancia HIV/AIDS:
https://www.aidsalliance.org/assets/000/001/052/ene0502_Energiser_guide_eng_original.pdf?1413
808298
Aj Centrum pre spravodlivosť a predchádzanie násiliu vytvorilo manuál s užitočnými hrami a zahrievacími
aktivitami – „Technický manuál: Hry a zahrievacie aktivity“. Stiahnuť si ho môžete tu:
http://www.cjcp.org.za/uploads/2/7/8/4/27845461/technical_manual_games_icebreakers_and_ener
gizers.pdf

Rekapitulácia/Zhrnutie
Na začiatku a/alebo na konci každého tréningového dňa sa odporúča využiť zhrnutie alebo rekapituláciu.
Najjednoduchšie je, keď si tréner/facilitátor prezrie poznámky, ktoré si spravil počas dňa a zdôrazní
najdôležitejšie body. Tento prístup je síce technicky správny, no nudný. Ukončenie dňa a začiatok ďalšieho
dňa by mali prestavovať čas, kedy sa stretne celá skupina, vydýchne si na konci dlhého dňa alebo sa
pripraví na štart nového dňa. Je dôležité, aby boli účastníci uvoľnení. Poskytnite im spätnú väzbu
a pripomeňte, čo sa naučili počas dňa.
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Nižšie uvádzame zoznam jednoduchých hier alebo aktivít, ktoré vám pomôžu pri facilitácii rekapitulácie
alebo zhrnutia. Použite viac metód, aby sa jednotlivé dni odlišovali; tieto metódy môžete použiť aj vtedy,
keď potrebujete zdôrazniť hlavné body, ktorým ste sa venovali alebo keď ste ukončili obzvlášť náročnú
alebo dôležitú aktivitu.
Dôležité: Nepredlžujte zbytočne rekapituláciu alebo zhrnutie. 5 alebo 10 minút by vám malo stačiť na
zhrnutie toho, čo sa dialo počas predchádzajúcich aktivít a čo bolo dôležité naučiť sa.
45-sekundový prehľad: Aktivitu môžete uskutočniť v tímoch a vo forme hry. Účastníci vytvoria dva tímy,
každý tím má flipchart a fixku. Jednotlivé tímy napíšu na svoje flipcharty kľúčové koncepty/slová, o ktorých
sa diskutovalo počas dňa. Tím, ktorého zoznam je po 45 sekundách najdlhší, vyhráva. Ak je to potrebné,
aktivitu môžete doplniť aj vy. Keď všetky tímy zostavili svoje zoznamy, vyzdvihnite hlavné body každého
dňa na každom flipcharte.
Tajné otázky: Aktivita je najvhodnejšia na začiatku dňa. Nalepte pred príchodom účastníkov na stoličku
každého z nich jeden lepiaci papierik s otázkou. Otázky sa týkajú zhrnutia (Čo ste sa naučili počas
včerajších aktivít? Čo sa vám páčilo? Je niečo, čomu ste nerozumeli? Venovali sme sa niečomu, čo ste už
vedeli?) alebo je ich úlohou zabaviť účastníkov (Čo ste mali včera na večeru? Ako sa volá človek po vašej
ľavici? Ako sa volá moja mačka?). Po príchode účastníkov vyzvite, aby ste spoločne hľadali poklad, pri
ktorom budete hľadať otázky (poklad). Keď účastníci našli otázky, posadajú si na svoje miesta a odpovedia
na otázky.
Misa/vedro/krabica s otázkami: Na záver dňa dajte účastníkom lepiace papieriky a pero a požiadajte ich,
aby na ne napísali jednu otázku týkajúcu sa tréningového dňa. Pozbierajte všetky otázky a pridajte niekoľko
vašich - takých, ktoré sa vzťahujú k tréningu i takých, ktoré sa k nemu nevzťahujú (Na akom najlepšom
výlete ste boli? Čo je vaše obľúbené jedlo?). Dajte všetky otázky do misy/vedra/krabice a ďalší deň začnite
tak, že požiadate každého účastníka, aby si vybral jeden lepiaci papierik s otázkou a odpovedal na ňu.
Guľovačka: Dajte každému účastníkovi hárok papiera a pero. Požiadajte ich, aby napísali jednu vec, ktorá
sa im páčila na tréningovom dni, jednu vec, ktorá im nebola jasná a jednu vec, ktorú už vedeli pred
tréningom. Z papierikov urobia „snehové gule“ a začnú sa nimi ohadzovať dostatočne rýchlo, aby sa
pomiešali. Po niekoľkých minútach „guľovačky“ si každý účastník zoberie jednu guľu a prečíta jej obsah.
Smajlíky: Na konci dňa nakreslite/nalepte tri typy tvárí na flipchart/stenu – veselú, smutnú a neutrálnu.
Každému účastníkovi dajte jeden lepiaci papierik a pero a požiadajte ich, aby na lepiaci papierik nakreslili
smajlíka podľa toho, ako sa cítia na konci tréningového dňa. Keď majú úlohu hotovú, nech papierik nalepia
pod smajlíka so zodpovedajúcim výrazom, ktorý je na flipcharte/stene. Zároveň nech vysvetlia, prečo sa
takto cítia.
Sieť: Na túto aktivitu, ktorú môžete využiť na konci dňa, budete potrebovať loptu (môže to byť aj klbko vlny
alebo pokrčený papier). Požiadajte účastníkov, aby vytvorili kruh, dajte lotu jednému účastníkovi, ktorého
úlohou je povedať niečo, čo bolo pre neho v konkrétnom dni obzvlášť užitočné a niečo, čo mu zdalo
nejasné. Potom hodí loptu niekomu inému, kto ju chytí a povie, čo považoval za užitočné a čo bolo nejasné.
Opakujte to tak dlho, ako je možné, aby sa mohol vyjadriť každý účastník. Hra by mala byť rýchla a zábavná
- loptu smú držať najdlhšie 5 sekúnd.
Rozdeľte flipchart na štyri veľké kvadranty, ktoré označíte slovami: poznatok, výzva, zmena, pocit. Dajte
každému z účastníkov 4 lepiace papieriky a pero. Úlohou účastníkov je odpovedať na nasledujúce otázky:
Poznatok: Hovorilo sa dnes o niečom, čo ste už vedeli?
Výzva: Čo pre vás bolo dnes výzvou?
Zmena: Čo by ste na základe toho, čo ste dnes počuli, zmenili na vašej práci?
Pocit: Aký máte pocit z dnešného workshopu?
Keď sa všetci vystriedajú, každý účastník nalepí svoje lepiace papieriky na zodpovedajúce miesta na
flipcharte. Opýtajte sa ich, čo napísali.
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Zoznam materiálov na tlač
Poznámka: Počet kópií je len orientačný a závisí od počtu účastníkov.
Číslo časti

Materiál, ktorý je potrebné vytlačiť

Počet kópií

Časť 2: Predstavenie
programu Aflatoun

Scenáre aktivít sociálneho a finančného
vzdelávania - voliteľné

1

Časť 3: Rané detstvo: Ako
deti rastú, učia sa a vidia
svet

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Pieseň o
Aflatounovi

4-5 kópií každej aktivity:
skupina účastníkov je
rozdelená na 4 skupiny,
každá skupina dostane iný
plán aktivity a každý
účastník v každej skupine
dostane kópiu plánu
aktivity jeho skupiny

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Svet pre
deti
Plán aktivity C: Metodika Aflatot, Šou
talentov
Plán aktivity D: Metodika Aflatot, Splním
si svoje sny

Časť 4: Prístup Aflatot
v predprimárnom vzdelávaní

Scenáre z tried

10 kópií každého scenára

Kontrolný list aktívneho učenia
v predprimárnom vzdelávaní (voliteľné)

1 pre každého účastníka

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Pocity

4-5 kópií každého plánu
aktivity: skupina
účastníkov je rozdelená na
5 skupín, každá skupina
dostane iný plán aktivity a
každý účastník v každej
skupine dostane kópiu
plánu aktivity jeho skupiny

Prístup zameraný na aktívne
učenie v praxi

Časť 4: Prístup Aflatot
v predprimárnom vzdelávaní
Prístup zameraný na aktívne
učenie v praxi
Časť 5: Využívanie
rozmanitých učebných
metód: Stratégia
vyučovacie metódy
programu Aflatot

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Tri žaby
Plán aktivity C: Metodika Aflatot, Dôležití
ľudia v mojom živote
Plán aktivity D: Metodika Aflatot, Lev a
myš
Plán aktivity E: Metodika Aflatot, Voda je
náš zdroj

Časť 6: Praktický nácvik
vyučovania - využívanie
prístupu orientovaného na
dieťa pri predstavení aktivity
Cestovná krabica

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Vtáčik
Sinta
Plán aktivity B: Metodika Aflatot,
Aflatounova cestovná krabica

10 kópií každej aktivity:
polovica účastníkov
dostane plán aktivity A,
polovica účastníkov
dostane plán aktivity B

Rozdeľte skupiny, rozdajte
im plán aktivity Aflatot
a pripravte cvičnú aktivitu
Časť 7: Praktický nácvik
vyučovania - využívanie
rozprávania príbehov pri
zoznamovaní detí
s konceptom peňazí,
šetrenia a míňania

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Mravec
a lúčny koník
Plán aktivity B: Metodika Aflatot , Príbeh
mince

10 kópií každej aktivity:
polovica účastníkov
dostane plán aktivity A,
polovica účastníkov
dostane plán aktivity B

Rozdeľte skupiny, rozdajte
im plán aktivity Aflatot
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a pripravte cvičnú aktivity
zameranú na rozprávanie
príbehov
Časť 7: Praktický nácvik
vyučovania - využívanie
rozprávania príbehov pri
zoznamovaní detí
s konceptom peňazí,
šetrenia a míňania

Kontrolný list pre rozprávanie príbehov
(voliteľné)

1 pre každého účastníka

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Svet pre
deti a

10 kópií každej aktivity:
polovica účastníkov
dostane plán aktivity A,
polovica účastníkov
dostane plán aktivity B

Spätná väzba
Časť 8: Praktický nácvik
vyučovania - využívanie
kreslenia a vhodných otázok
pri zoznamovaní detí
s konceptom práv
a zodpovedností

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Svet pre
deti b

Rozdeľte skupiny, rozdajte
im plán aktivity Aflatot
a pripravte cvičnú aktivitu.
Časť 8: Praktický nácvik
vyučovania - využívanie
kreslenia a vhodných otázok
pri zoznamovaní detí
s konceptom práv
a zodpovedností

Kontrolný list Schopnosť pýtať sa otázky
(voliteľné)

1 pre každého účastníka

Kontrolný list Umenie (voliteľné)

Spätná väzba
Časť 9: Praktický nácvik
vyučovania - využívanie
pesničiek a hier pri
zoznamovaní detí
s konceptom šetrenia,
míňania a zdieľania

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Splním
si svoje sny
Plán aktivity B: Metodika Aflatot,
Aflatounske mince

10-12 kópií každej aktivity:
polovica účastníkov
dostane plán aktivity A,
polovica účastníkov
dostane plán aktivity B

Rozdeľte skupiny, rozdajte
im plán aktivity Aflatot
a pripravte cvičnú aktivity
Časť 9: Praktický nácvik
vyučovania - využívanie
pesničiek a hier pri
zoznamovaní detí
s konceptom šetrenia,
míňania a zdieľania

Kontrolný list Pesničky a básničky
(voliteľné)

1 pre každého účastníka

Kontrolný list Hry (voliteľné)

1 pre každého účastníka

Spätná väzba
Časť 9: Praktický nácvik
vyučovania - využívanie
pesničiek a hier pri
zoznamovaní detí
s konceptom šetrenia,
míňania a zdieľania
Spätná väzba
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Časť 10: Kľúčová úloha
voľnej hry

Scenáre voľnej hry

1 pre každého účastníka

Kontrolný list Voľná hra (voliteľné)

1 pre každého účastníka

Plán aktivity A: Metodika Aflatot, Aktivita
38, 39 a

10 kópií aktivít 38 a 39 a,

Prečo voľná hra?
Časť 10: Kľúčová úloha
voľnej hry
Prečo voľná hra?

Časť 11: Kreatívne využitie
vašich zdrojov:
Organizovanie trhu Aflatot
Vysvetlite, ako bude
prebiehať táto časť

Časť 13: Zapojenie rodiny:
Akú stratégiu použiť?
Stratégie Aflatot na
zapojenie rodiny

Plán aktivity B: Metodika Aflatot, Aktivita
38, 39 b

Plán aktivity A: Úvod Manuálu na prácu
s rodinami a Aktivita 1 – Spoločne robíme
rozhodnutia
Plán aktivity B: Metodika Aflatot,
Aflatounova cesta
Plán aktivity C: Metodika Aflatot,
Aflatounova cestovná krabica

10 kópií aktivít 38 and 39
b

5-6 kópií každého plánu
aktivity: skupina
účastníkov je rozdelená na
4 skupiny, každá skupina
dostane iný plán aktivity
každý účastník v každej
skupine dostane kópiu
plánu aktivity jeho skupiny

Plán aktivity D: Metodika Aflatot,
Predstavy a povolanie
Časť 14: Vonkajšie aktivity –
prispôsobenie aktivít Aflatot

Metodika Aflatot, Príroda okolo nás

1 pre každého účastníka

Denný poriadok v materskej škole

1 pre každého účastníka

Príklady vyčleňujúcich činností (voliteľné)

1 pre každého účastníka

Kontrolný list inkluzívnych činností
(voliteľné)

1 pre každého účastníka

Karty rol

4 – 5 : jeden súbor pre
každú skupinu (každá
osoba by mala mať 1
kartu)

Účastníci plánujú vonkajšie
aktivity
Časť 15: Inklúzia vo
vzdelávaní v ranom detstve
Vyčleňujúce činnosti
Časť 15: Inklúzia vo
vzdelávaní v ranom detstve
Kontrolný list inkluzívnych
činností
Časť 15: Inklúzia vo
vzdelávaní v ranom detstve
Kontrolný list inkluzívnych
činností
Časť 16: Priestor okolo nás:
emocionálny priestor
Hra: Tvorca empatie

137

Časť 16: Priestor okolo nás:
emocionálny priestor

Zahrajme si to! - scenáre (voliteľné)

1 kópia pre každého
účastníka

Kontrolný list bezpečného emocionálneho
prostredia (voliteľné)

1 kópia pre každého
účastníka

Kontrolný list Denného poriadku v
materskej škole (voliteľné)

1 pre každého účastníka

Kontrolný list Kladenie otázok (voliteľné)

1 pre každého účastníka

Kontrolný list Pozorovanie a počúvanie
(voliteľné)

1 pre každého účastníka

Zahrajme si to!
Časť 16: Priestor okolo nás:
emocionálny priestor
Na čo by sme nemali
zabudnúť
Časť 17: Priestor okolo nás:
využitie času v triede
Náš denný poriadok
v materskej škole
Časť 19: Úloha
facilitátora/trénera
Umenie klásť otázky
Časť 19: Úloha
facilitátora/trénera
Učíme sa pozorovať, učíme
sa počúvať
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Tréningové hodnotiace hárky
Aflatot – Tréningový hodnotiaci hárok (pred tréningom)

1

Meno:

2

Pracovná
pozícia:

Tréner/ka

Učiteľ/ka

Personál

Programový/á
manažér/ka

Iné

Princípy a prax programu Aflatoun
Výrazne
nesúhlasím

Nesúhlasím

Súhlasí
m

Výrazne
súhlasím

Neviem

3

Som oboznámená/ý
s postavičkou Aflatoun
a chápem jej úlohu.











4

Chápem prístup programu
Aflatoun k participácii
a úlohu tohto prístupu vo
fungovaní programu.











Rozumiem, že
pedagogickým základom
programu Aflatot je
aktívne učenie a na dieťa
zameraný prístup.











Deti by mali byť
povzbudzované a malo by
im byť umožnené
zúčastňovať sa na
programoch Aflatoun ako
plnoprávnym
a rovnocenným partnerom.











Som oboznámený/á s
piatimi základnými
prvkami programu
Aflatoun.











Chápem, ako program
Aflatot kladie dôraz na
osobné porozumenie
a skúmanie v programe
Aflatot a ako sa tento
koncept vyučuje
prostredníctvom
pracovných zošitov.











Viem, čo sú práva dieťaťa a
ako sa vyučujú v programe
Aflatot.











5

6

7

8

9
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10

Som pripravená/ý učiť
v škole deti o ich právach.











11

Chápem prístup programu
Aflatoun k sporeniu
a míňaniu a to, ako sa
o nich vyučuje v kurikule.











Sporenie je o peniazoch,
ale aj o ďalších zdrojoch,
ku ktorým majú deti
prístup.











Rozumiem tomu, ako je
proces sporenia
vyučovaný v programe
Aflatot.











Som pripravená/ý zapojiť
rodičov do
školských/triednych
aktivít.











Rozumiem sociálnemu
a finančnému vzdelávaniu
detí a tomu, ako sú tieto
koncepty vyučované v
programe Aflatot.











Myslím si, že učiteľ/ka má
podpornú úlohu a mal/a by
u detí podporovať
nezávislé myslenie a
rozhodovanie.











12

13

14

15

16
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Aflatot – Tréningový hodnotiaci hárok (po tréningu)

1

Meno:

2

Pracovná
pozícia:

Tréner/ka

Učiteľ/ka

Personál

Programový/á
manažér/ka

Iné

Výrazne
nesúhlasím

Nesúhlasím

Súhlasím

Výrazne
súhlasím

Neviem

V úvode mi bol
poskytnutý prehľad
cieľov workshopu
a informácie/vedomosti o
prístupe programu
Aflatoun.











Vďaka informáciám
z úvodu dostatočne
rozumiem postupom
a metódam používaným v
ranom detstve.











Cítim sa pripravený/á
trénovať ďalších
učiteľov/trénerov v
programe Aflatot.











Cítim sa pripravený/á
realizovať program
Aflatot v našej
organizácii.











7

Materiál vytvorený/á
facilitátorom bol
zaujímavý a podnetný.











8

Poskytnuté materiály boli
jasné, užitočné a ľahko
pochopiteľné.











9

V porovnaní s ostatnými
tréningami, ktorých som
sa zúčastnil/a, bol
tréning Aflatot
informatívnejší.











3

4

5

6
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Ktorým oblastiam tréningu ste porozumeli najmenej:
10

Predstavenie programu Aflatoun



Úvod do témy „Rané detstvo“



Úvod do programu Aflatoun



Koncept programu, sieť programu Aflatoun



Vzdelávanie



Postavička a kniha



Techniky aktívneho učenia



Vzdelávanie



Práva detí



Vzdelávanie



Sociálne a finančné podnikanie: Trh Aflatot



Vzdelávanie



Prístup orientovaný na dieťa



Sporenie, výdavky a zdieľanie



Potreby a túžby, zdroje



Princípy a prax programu Aflatoun
Výrazne
nesúhlasím

Nesúhlasím

Súhlasím

Výrazne
súhlasím

Neviem

11

Som oboznámená/ý
s postavičkou Aflatoun
a chápem jej úlohu.











12

Chápem prístup
programu Aflatoun
k participácii a úlohu
tohto prístupu vo
fungovaní programu.











Rozumiem, že
pedagogickým
základom programu
Aflatot je aktívne
učenie a na dieťa
zameraný prístup.











13
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Deti by mali byť
povzbudzované a malo
by im byť umožnené
zúčastňovať sa na
programoch Aflatoun
ako plnoprávnym
a rovnocenným
partnerom.











Som oboznámený/á s
piatimi základnými
prvkami programu
Aflatoun.











Chápem, ako program
Aflatot kladie dôraz na
osobné porozumenie
a skúmanie v programe
Aflatot a ako sa tento
koncept vyučuje
prostredníctvom
pracovných zošitov.











Viem, čo sú práva
dieťaťa a ako sa
vyučujú v programe
Aflatot.











18

Som pripravená/ý učiť
v škole deti o ich
právach.











19

Chápem prístup
programu Aflatoun k
sporeniu a míňaniu
a to, ako sa o nich
vyučuje v programe
Aflatot.











Sporenie je o
peniazoch, ale aj o
ďalších zdrojoch, ku
ktorým majú deti
prístup.











Rozumiem tomu, ako je
proces sporenia
vyučovaný v programe
Aflatot.





















14

15

16

17

20

21

22

Som pripravená/ý
zapojiť rodičov do
školských/triednych
aktivít.
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23

24

Rozumiem sociálnemu
a finančnému
vzdelávaniu detí
a tomu, ako sú tieto
koncepty vyučované v
programe Aflatot.

Myslím si, že učiteľ/ka
má podpornú úlohu
a mal/a by u detí
podporovať nezávislé
myslenie a
rozhodovanie.





















25. Prosím, napíšte vašu definíciu aktívneho učenia.

26. Ktorá časť tréningu sa Vám najviac páčila?

27. Ktorá časť tréningu sa Vám páčila najmenej?
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28. Čo by mohol Aflatoun zlepšiť na tomto tréningu?

29. Iné poznámky, komentáre

Ďakujeme!
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