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I.

ÚVOD

Váţení učitelé a rodiče,
zajímáte se o vzdělávání dětí ve věku 5 aţ 12 let? A máte rádi nové cesty a moţnosti?
Dáváte-li přednost zcela praktické a názorné formě, tak je tento sborník určen právě
vám. Paní učitelky a děti v rámci projektu zaměřily pozornost na cíle a cesty ve školních
a mimoškolních aktivitách a vytvořily unikátní sbírku textů, obrázků, koláţí, fotografií
a rozhovorů. Zapojeni byli i rodiče. A to vše se promítá do literatury, matematiky, angličtiny,
sportu, logopedie, sebepoznání i spolupráce v různorodé skupině.
K čemu je to dobré? Kaţdý má své sny a cíle a hledá cesty k jejich dosaţení. Někdy to jde
samo, a někdy pomáhá více přemýšlet a mluvit. A tak jsme tvořili, objevovali a vyšlapávali
cestičku. Vy se teď můţete podívat, vyzkoušet si, inspirovat se a pokračovat. Stejně i odlišně.
Jak je sborník uspořádaný? Základem celého díla je 12 stránek, protoţe bylo zapojeno 12
týmů. Na kaţdé straně je vţdy název a úvod k tématu a pět stejných ikon:

A pak jsou individuální ikony pro konkrétní výstupy. Všechny ikony fungují jako
hypertextové odkazy. Stačí stisknout a podrţet Ctrl a kliknout na vybranou ikonu. Otevře se
vám soubor ve formátu pdf, nebo album, případně video či zvukový záznam. Je to jako
švédský stůl, můţete vybírat a ochutnávat.
Ve sborníku najdete i pár slov o hlavních postavách projektu a také o ţákovské konferenci,
která byla pracovním i společenským vyvrcholením naší spolupráce.
Co ještě dodat? Náš sborník je dílem dospělých a dětí a všichni jsme do něj vloţili své
schopnosti i srdce. Je to inovační práce v provozní formě a neprošla klasickou redakční
úpravou a korekturou. Pro nás je kronikou, vám můţe poslouţit jako inspiromat.

Kolektiv spoluautorů
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II. HLAVNÍ POSTAVY PROJEKTU
1. Donor a jeho hodnoty
Kamarádi vzdělání jsou nadačním fondem České bankovní asociace pro podporu vzdělávání.
Není jim lhostejné, ţe do první třídy nastupuje mnoho dětí s nadšením, které se často
postupně vytrácí. Cílem Kamarádů vzdělání je zaujmout děti poznáváním a vzděláním
v prvních letech školní docházky tak, aby jim toto zaujetí vydrţelo po celý ţivot. Cestu
k tomu vidí v podpoře projektů se zaměřením na propojování teoretických znalostí
a praktických dovedností, dialogu učitelů a rodičů i kroky, kde vzdělávání jde ruku v ruce
s výchovou.
2. Řešitelka projektu a její zaměření
Dagmar Rýdlová se dlouhodobě věnuje vývoji výukových pomůcek a metod pro děti
s dyslexií, šíří je do škol i rodin a lektoruje semináře. Má dyslexii a její ţivotní cestu pozitivně
ovlivnila manaţerská rada, ţe z nevýhody je moţné udělat výhodu. S průkopnickou činností
úzce souvisí i zájem o leadership a management. Naučila se vytvářet inspirující vize
a získávat pro ně pedagogy. Při práci na projektech má velké nasazení. V rámci spolupráce
udrţuje přátelský a neformální přístup, má zájem o jejich schopnosti a upřímnou radost
z originálních přínosů všech zúčastněných. To podporuje rozvoj sebedůvěry, sebeúcty
a kompetencí dětí i dospělých.

3. Učitelky, děti a rodiče
Projekt „Hovoříme spolu o cílech a cestách“ je jedním z počinů, které podporují partnerskou
a rozvíjející spolupráci mezi školou a rodinou. V tomto projektu je zapojená skupina učitelů,
dětí a rodičů, kteří společně vyzkoušeli prvky leadershipu a managementu přizpůsobené
situacím školních a mimoškolních aktivit. Moţnost vyzkoušet si prvky manaţerského přístupu
oslovila paní učitelky s různou délkou praxe a s různými zájmy. Kaţdá ze zapojených učitelek
přistoupila k práci se svým týmem dětí nad zvoleným tématem dílem informovaně a dílem
intuitivně. Vedla svůj tým především jako osobnost a s podporou svých zkušeností vyuţila
nově získaných informací o manaţerských postupech ke stanovení cílů a jejich dosaţení.
Pro děti byla důleţitá jejich nová role, kde výsledky jejich aktivit berou váţně nejen jejich
spoluţáci a učitelé, ale i dospělí a vrstevníci z jiných škol. Rodiče dětí ocenili moţnost
zúčastnit se ţákovské konference, kde mohou své děti vidět v situaci, kde sdílejí své výsledky
práce a zkušenosti v neškolním prostředí s lidmi, které neznají.
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III. INOVAČNÍ TÝMY V AKCI
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1. Cíle a cesty v dětské literatuře
s paní učitelkou Miladou Sklenářovou

Skupinka dívek se zájmem o čtení hledala v příbězích cíle hlavních hrdinů, jak
plánují cesty k jejich dosaţení, co je motivuje, jaký získali výsledek a co byly
na cestě silné a slabé stránky. Dívky četly, diskutovaly, psaly a barevně
vyznačovaly, malovaly. Paní učitelka Milada hodnotí: „Poznala jsem děti z jiné
stránky, kdyţ jsem jim dala více svobody, tak udělaly mnohem více, neţ kdyţ
mají vše nalinkované.“ Čtyři dívky jsou z páté třídy a dvě ze čtvrté. Schopnost
přemýšlet a hovořit o cestách a cílech v příbězích se jim stala dobrým vodítkem
i pro ně osobně.
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2. Cíle a cesty v našem sportování
se Šárkou Topinkovou

Čtyři malí druháčci jsou tělem i duší sportovci a své nadšení pro sport rozhodně
neodkládají s botami ve školní šatně. Své zaujetí krásně vyuţili při vytváření
koláţí na téma náš sportovní cíl a cesta k němu. Dva chlapci hrají kopanou a dva
hokej a v roli novinářů zachytili i krátké rozhovory o sportu s rodiči. Nadšení
bylo nakaţlivé a tak do týmu přibrali ještě benjamínka z první třídy, který hraje
hokej. Kluci říkají: “Poznali jsme, co je to silná a slabá stránka, více si teď
pomáháme, zkusili jsme něco nového. Něco jsme začali a také dokončili.“
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3. Matematika metodou Hejného
s Markétou Kadavou ve 2. třídě

Paní učitelka Markéta říká: „V matematice si povídáme, diskutujeme,
ukazujeme, ale hlavně poznáváme, ţe kaţdý jsme jiný. Prostě kaţdý počítáme
a myslíme trošku jinak… Abych zjistila, jak dokáţou pracovat rodiče s dětmi
a navzájem si ukazovat a respektovat své cesty, vytvořila jsem pracovní list pro
rodiče s dětmi. Děti se na chvíli dostaly do role učitele, takţe musely formulovat
své myšlenky, ukázat svou cestu k řešení a zároveň být i kritické ke svým
rodičům. Rodiče zase museli naslouchat svým dětem, respektovat jejich způsob
řešení a popřípadě ho sami pouţít.“
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4. Matematika metodou Hejného
s Renátou Řimnáčovou ve 4. třídě

Paní učitelka Renáta říká: „Mým cílem při výuce matematiky je to, aby se děti
dokázaly poprat s problémem a aby dokázaly vyuţít všech prostředků, které
mají k dispozici. Ţe to jde, alespoň to zkusit. Jednou z cest je moţnost
spolupráce a diskuze se spoluţáky. To dělají děti běţně. Z šetření mezi dětmi
vyplynulo, ţe při řešení úlohy, která se zdá být nad jejich síly, volí tyto cesty:
přečíst si úlohu znovu, pouţít pomůcky, které jsou běţně ve třídě k dispozici
(tabulka násobků, krokovací pás, krychle, šablony), poţádat některého ze
spoluţáků o pomoc. Všechny děti ze třídy matematika bez výjimky baví, nemají
z ní většinou ţádné obavy.“
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5. Hezké mluvení (logopedie)
s Ivou Cironisovou

Paní učitelka Iva říká: „Aby slovo logopedie bylo pro děti přátelské, říkáme
raději „hezké mluvení“. V projektu máme dva cíle a dvě cesty. Jednak pomáhat
jednotlivým dětem ke zlepšení výslovnosti a také ukázat výhody vyuţívání
aplikace Jazyky bez bariér pro logopedickou praxi. Se čtyřmi dětmi jsme
vytvořili 12 multimediálních souborů v programu Jazyky bez bariér a najdete je
v online knihovně. Do vyhledávání podle názvu stačí napsat: Hezké mluvení.
Rozhovory zde uslyšíte a fotky zde uvidíte.“
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6. Sebepoznání
s Terezou Makuševovou

K narozeninám a k svátku si vzájemně přejeme hodně štěstí. A co je štěstí?
Například i to, kdyţ si umíme hezké chvíle vychutnat a kdyţ víme, co nám těţké
chvíle pomáhá překonat. Někdo si takové informace nechává pro sebe a někdo
je umí hezky formulovat a sdílet s druhými. Pět dětí ze 4. třídy zpracovalo své
radosti a starosti formou textů, myšlenkových map a obrázků. Děti přidaly svoje
fotografie při práci i odpočinku a samozřejmě si doma s rodiči vyprávěly.
Je uţitečné přemýšlet nejen „co“, ale také „jak“. Jednou je u pracovních
pohovorů čekají otázky typu: „Umíte řešit problémy?“ „Jste odolní vůči stresu?“
Odpověď „Ano“ nestačí. Lidé u přijímacího pohovoru chtějí slyšet konkrétní
příklady. S tím si naše děti dobře poradí.
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7. Různost a spolupráce
s Marcelou Doubkovou

Marcela kaţdoročně se svojí třídou připravuje divadelní představení pro mladší
děti. Jedním z cílů je uvědomit si, ţe jsme různorodí a kaţdý je něčím
ve skupině uţitečný. V rámci našeho projektu Marcela na pohádku navázala
se skupinkou čtyř dětí a konkrétních cílů: posílit sebedůvěru, zapracovat
na ústním a písemném vyjadřování a pokusit se posílit větší toleranci k ostatním.
Cestou k tomu bylo společné zpracování jedné pohádky do dvou
multimediálních souborů. Najdete je v online knihovně programu Jazyky
bez bariér. Do vyhledávání podle názvu stačí napsat: ŢK 2015 - pohádka.
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8. Hard a soft skills
s Janou Pálenskou

Jana úspěšně pomáhá dětem se specifickými poruchami učení při domácí
přípravě. Pomáhá s učením také Daliborovi, který se projevuje jako rozumově
nadaný dyslektik. To rozumové nadání jde dobře ukázat například na způsobu
zpracování a vysvětlení náročných pojmů „Hard a soft skills“. Dopředu
prozradím, ţe Dalibor připravil velmi pěknou a názornou hru a stojí za to se
na ni podívat. A protoţe Jana se učí s více dětmi, přidala se i Amálka.
Ta se zaměřila na cíl a cestu a vytvořila česko-anglický soubor ve formátu JBB
se svojí gymnastickou sestavou. No schválně, umíte anglicky říct kotrmelec
nebo víte, ţe gymnastická hvězda není „star“? Podívejte se do online knihovny
na soubor: Gymnastická sestava.
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9. Angličtina rychlejším tempem
s Jiřinou Faltovou

Děti z krouţku angličtiny ze 4. třídy zaţily veliké nadšení při návštěvě The Bear
Theatre ve škole. Bylo jim umoţněno shlédnout i představení pro 5. - 7.
a dokonce i pro 8. - 9. ročník. Ţáci si vyzkoušeli, ţe jsou schopni porozumět
i textům mírně sloţitějším, neţ těm, které jsou určeny pro 4. ročník a obrovsky
je to nadchlo, vlastně trochu překvapilo a hlavně naplnilo velkou chutí dál
na sobě pracovat. Odpoledne na krouţku jsme si povídali o tom, co je zaujalo,
jaká nová slovíčka či vazby pochytili a čemu naopak uţ perfektně rozuměli.
Domů si kaţdý nesl jinou anglickou kníţku s úkolem prolistovat, pročíst část,
která mě zajímá, vypsat asi pět slovíček a jejich české ekvivalenty.
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POMÁHÁME DĚTEM S DYSLEXIÍ
PŘI VÝUCE ANGLIČTINY
Schopnost dětí s dyslexií učit se jazyky je pod očekávanou úrovní vzhledem
k jejich rozumovým schopnostem. Běţné výukové materiály nejsou dobře
uchopitelné a vynakládané úsilí převyšuje dosahované výsledky. Děti s dyslexií
potřebují speciální výukové pomůcky a postupy a větší péči při školní výuce
i při domácí přípravě.
Paní učitelky Olga, Helena a Dana v projektu s dětmi vytvářely pomůcky
a mapovaly postupy a hlavně podporovaly děti uvědomit si a zapsat si, co jim
pomáhá. Pro děti je důleţité mapovat vlastní cesty a vlastní pokroky. To jsou
důleţité „manaţerské krůčky“, ve kterých malí školáci potřebují velkou podporu
učitelů a rodičů.
Je důleţité vědět:
Nejsme v tom sami, nejsme na to sami a pomáhat si pomáhá.
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10. Angličtina pro děti s dyslexií
s Olgou Čermákovou
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11. Angličtina pro děti s dyslexií
s Helenou Pálenskou
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12. Angličtina pro děti s dyslexií
s Danou Kočvarovou
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IV. Ţákovská konference
20. 5. 2015 v Praze
95 účastníků = učitelů, dětí, rodičů a hostů

Ţákovská konference byla pracovním a společenským vyvrcholením našeho projektu.
Za poskytnuté zázemí děkujeme Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Krátké video
Fotografie
Mapa pokladů
(včetně zapojených učitelů a dětí)

Příspěvky rodičů
(formou vyplněných bublin u ilustračních obrázků)

Ţákovské konference jsou zdravou protiváhou soutěţí. Soutěţe jsou důleţité
v tom, ţe porovnávání výkonů a touha vyhrávat posouvají hranice lidských
schopností v nejrůznějších oblastech, například studiu, sportu, kultuře, výrobě
apod. Zdravým protipólem soutěţí je vzájemná spolupráce a podpora. Schopnost
pracovat v týmu je v praxi velmi ţádaná. Kaţdý přináší svoji jedinečnost,
všichni ve skupině se mohou navzájem doplňovat a inspirovat.
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V. ZÁVĚR
Vraťme se v myšlenkách na začátek projektu. My jsme prostě potřebovali neviditelné
a neuchopitelné pojmy uchopit a k tomu je dobrá metoda „chyť, jak chyť, hlavní je, ţe nějak
drţíš.“ A kdyţ uţ něco nějak drţím, mohu to ve druhém kole uchopit jinak, lépe, více podle
svého. Protoţe neuchopitelné pojmy uţ lépe znám, vnímám a chápu. Skládám velkou poklonu
12 ţenám v učitelské pozici, které se do projektu zapojily a v návalu své kaţdodenní „hard“
práce zaměřené na výsledky byly ochotné přemýšlet a hloubat o „soft“ procesech.
Je pro mě velkou ctí a potěšením, ţe jsem byla řešitelkou našeho projektu a mohla tak
naplňovat krédo, které mám ráda: V čem jsme stejní, to nás spojuje, v čem jsme odlišní,
to nám pomáhá růst a rozvíjet se. To jsou „věci“, které nemusíme nikomu vkládat do hlavy.
Kdyţ to člověk s nějakou skupinou bezpečně a tvůrčím způsobem proţije, tak to zase můţe
předávat dál… V tom vidím hlavní sílu a udrţitelnost projektu Hovoříme spolu o cílech
a cestách.
Děkuji.
Dagmar DYS-baba Rýdlová

(autory citátů bohuţel neznáme)

Kdo neumí snít, nemá nic. A kdo jenom sní, nemá také nic.

Cíle jsou sny včetně plánu a termínu dokončení.
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Někdy v něčem je příjemné si od plánování odpočinout 

Hello, kam jedeš, tuláku? - Nevím.
Na New York? - Nevím.
Nebo na Nashville? - Nevím.
Mně stačí, když slyším, jak ty pražce drncaj,
djůdá, djůdá, djůdá, djůdá ....
(text z písně Oranžový Expres)

Ilustrace Mirek Vostrý
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