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Inšpiratívna brožúra
pre učiteľov
(aj neučiteľov)

Prečo?

V poslednej dobe som sa často zamýšľal nad učiteľským povolaním. Prečo som sa práve ja stal učiteľom? Najskôr som si
myslel, že je to náhoda. A viac som to neriešil. No neskôr som započul zaujímavú myšlienku. Náhody neexitujú a všetko v
živote, čo sa nám deje, má svoj význam.

„Konať dobro ma robí šťastnou.“
Kamilka 13 rokov

Uvedomil som si, že to učiteľovanie mám fakt rád, baví ma to a asi to tak má byť.
Ale k veci.
Určite všetci viete (vy milí učitelia), že v škole zažívate denno-denné „srandy“ . Situácie, ktoré sa dejú len tu a teraz. Niekedy
pozitívne, inokedy negatívne. Niekedy tak zábavné, že sa od srdca zasmejeme, inokedy také, že by sme najradšej podali výpoved´. Je to tam jednoducho pestré. Ale povedzme si pravdu. Prečo sme sa vlastne stali učiteľmi? Náhodou? Tomu už neverím. Ja
verím, že každý jeden učiteľ má možnosť zmeniť svojich žiakov k lepšiemu a tým byť aj sám lepším človekom.
Táto brožúra je venovaná hlavne tým učiteľom, ktorí majú svoju prácu radi a chcú robiť niečo nové, dobrodružné.

...robiť malé veci veľkými.
A inšpirovať učiteľov (aj neučiteľov) k aktívnemu učiteľovaniu.

?

Čo a Ako...

?

??

Každý učiteľ predsa chce, aby jeho žiaci boli šťastní. Pretože, ked´ je dieťa šťastné, tak...

...rado sa učí, spoznáva, nemá strach, je slobodné

Stratégia: Ja - My - Oni
MY

JA

dôvod urobiť zmenu na hodinách etickej výchovy bol na svete. Chcel som ukázať žiakom ako môžu byť v živote šťastní

Čo môžem ja urobiť ako učiteľ? Čo mám vymyslieť? Čo robiť, aby naši žiaci chodili do školy šťastní?
pokúsil som sa vytvoriť program, ktorý Vám v krátkosti predstavujem a má tak trošku ambiciózny cieľ.

ONI

Konať dobro a byť z toho šťastný.

Táto schéma v jednoduchosti naznačuje základnú štruktúru programu.

Program má inšpiratívny charakter. Je možné ho modifikovať, prispôsobiť potrebám
žiakov, ročníkom a i. Je to hlavne možnosť, ktorú si každý učiteľ zvolí sám.

V prvej fáze sme sa zamerali na oblasť JA so zameraním na rozvoj osobnostnej stránky dieťaťa. V Druhom kroku sme spojili pozitíva (MY)
a podporili tým naše sociálne zručnosti. V tretej fáze sme sa snažili si uvedomiť, že nie som tu len JA, nie sme tu len MY, ale sú tu aj ONI
svet okolo nás

(rozvoj personálnej stránky)

Môžete použiť:

Kto som?
Aké sú moje kvality?
Čo viem ponúknuť svetu?
čo dokážem?
čo sú moje silné stránky?
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JA - aktivity
Všetky aktivity sú len inšpiráciou. Môžeme ich modifikovať, upraviť alebo prispôsobiť podľa charakteru triedy, žiakov aj samotného učiteľa.

1. Ako sa vidím JA? - na papier si každý žiak napíše svojich 5 pozitívnych vlastností. Diskutujte s nimi o tom. Prípadne im
pomôžte pozitívne vlastnosti násjť.

2. Kto som? - žiak rozpráva o sebe aspoň 3 min.
3. Ako ma vidia DRUHí– Skupina sedí v kruhu. žiak napíše svoje meno na papier a podáva ho v smere hodinových ručičiek.
		

Každý d´alší žiak má za úlohu napísať jedno pozitívum (kvalitu), čo si o danom človeku (meno
na papieri) myslí. Takto to ide dookola, pokiaľ sa nevráti papier k jeho majiteľovi. Odporúčam,
opýtať sa, či by niekto chcel prečítať svoje pozitívne vlastnosti. Verte, že budú chcieť.

Kto sme MY?
Čo viem ja ponúknuť skupine?
Čo skupina vie ponúknuť mne?
Viem vyjadriť svoj názor v skupine?
Viem nájsť kompromis?
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(Rozvoj sociálnej stránky)

Môžete použiť:
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my - aktivity

1. Spísanie našich kvalít - ak už vieme, aké máme kvality (vid´ oblasti JA), spoločne (ako skupina) ich spíšeme na veľký
			
			

poster. Môžeme ktomu prikresliť si svoj vlastný znak/logo/erb. Následne si predstavíme skupinu
kvalít, ktoré všetci spolu máme.

2. Hodiny - Každý žiak si nakreslí na papier ručičkové hodiny. V prvom kroku majú žiaci za úlohu nájsť si spoločníka, s ktorým by

chceli danú hodinu hovoriť a zapíšu si do svojich hodín čas a meno. Druhý krok – Stretnutia. Učiteľ moderuje túto fázu
aktivity. Určuje hodinu a tému stretnutia, na ktorú sa žiaci majú zamerať. Napríklad. Od 14.00 do 15.00 sa majú žiaci
rozprávať o jedle. V d´alšej hodine o počasí alebo knihe, filme, záujmoch a podobne.

3. Hľadanie témy–Metodou brainstormingu sme spoločne spisovali nápady, ktoré by sme ako skupina mohli v rámci programu
uskutočniť.Z množstva nápadov sme uskutočnili niektoré (vid oblasť ONI).

Nezabudnite:
Veľmi dôležitá je spatná vazba po každej jednej aktivite. Pretože ak neprebehne feedback, nemôžeme sa d´alej posunúť. Ak nevieme v čom
robíme chybu, alebo v čom sa nám darilo, nedokážeme si to uvedomiť, pomenovať a tým strácame zmysel danej aktivity.

oni - naše zrealizované nápady

MY - skupina

sme vytvorili toto

deti
v škole

Vianočný čaj - Príprava občerstvenia a varenie čaju. Veľmi pozitívne ohlasy od rodičov, žiakov,

zvieratá

Sloboda zvierat - Realizovaný nápad venčenia psíkov z útulku. 26 vyvenčených psíkov. Pocit radosti z

EKO
starí
rodičia

učiteľov, aj vedenia školy.Výsledok: Vlastná zodpovednosť žiakov. Učiteľ ako mentor a
pomocník! Pozitívny pocit šťastia, že niekomu mohli urobiť radosť. Pocit, že deti chodia
radi do školy!

pomoci psíkom

Festival Zelenej školy – pomoc pri organizovaní EKO festivalu. Asistencia členom z Kolégia pri

		

stanovištiach, v info stánku a i.

Investigatívni novinári – zahrali sme sa na novinárov a našich dôchodcov – starých rodičov, sme

		
		
		
		

sa pýtali Aké dobré skutky v živote spravili. Jedna časť žiakov nahrávala
rozhovory, druhá spracovala záznamy a tretia – tá odvážnejšia,
odprezentovala dobré skutky našich najstarších v škole žiakom a
rodičom. Pozvali sme aj našich dôchodcov

čo na to žiaci:
Naučil/a som sa:

„...byť šťastná“
Martina
„... Byť menej výbušná“
Mia
„...pomáhať a byť šťastný“
Alex
„..., že pomáhať neni vždy nuda“
		Dominik
„Robí ma šťastnou ked´ urobím druhého šťastným“
			 Saška
Chcel/a by som odkázať ľudom:
„...že robiť dobro nie je na obtiaž“
Kamilka
„...aby sa snažili zmeniť náš svet k lepšiemu“
		
Nati
„...že je super pomáhať ostatným“
Adelka
„ETV je pre mn´a všetko, lebo nás všetkých zbližuje a vieme o sebe viac“
				
Sonička

Tipy a triky

Počúvajte, čo žiaci chcú – aké sú ich potreby. Podľa toho budete aj vy vedieť, ktorým smerom sa v učení vybrať.
Participujte - spoločne sa podieľajte na tvorbe programu spolu so žiakmi.
Nechajte žiakov myslieť samostatne - Ani neviete, koľko pestrých nápadov dokážu mať vaši žiaci, ak majú na to priestor.
Rozprávajte od srdca –úprimnosť je to, čo si žiaci najviac cenia.
Aktívne počúvajte – ak vám žiak hovorí o svojich problémoch, vypočujte ho.
Nerobte predčasné závery - Ak sa Vám niečo na prvý krát nepodarí, neznamená to, že to nemôžete skúsiť druhý krát.
Myslite ako sa to dá! – nie ako sa to nedá. Všetko sa dá ak sa chce
Ak sa v triede vyskytne konflikt (žiak-žiak). Verte, že v programe sa nepohnete kým sa problém nevyrieši.
Naučte sa povedať neviem – Nie sme predsa vševediaci. Nevieme všetko. Tým vytvárame priestor žiakom. Aby zistili, vyhľadali, 		
oboznámili nás.
Umožnite im – Ak majú „bláznivé“ nápady, nebojte sa s nimi do toho ísť. Možno to bude jeden z najvačších zážitkov,
aký ste spolu zažili.
Prihláste sa do Komenského inštitútu alebo do rozvojového programu IRPU. Existuje veľa vzdelávaní pre učiteľov, ale tieto dve sú
zaručene overené

inšpirácie
Skúste hľadať inšpirácie hlavne vo svojich žiakoch – veľa krát sa stáva, že tie veľké veci máme rovno pod nosom.
získajte inšpirácie od svojich kolegov alebo iných učiteľov – vždy sa nájde učiteľ, ktorý robí veci inak. Možno sa

					

stačí len nechať „nakopnúť“ iným kolegom

Čítajte. Veľa inšpiratívnych aktivít nájdete práve v knihách. Na Slovensku máme mnoho autorov, ktorí sa venujú zážitkovému
učeniu a často popisujú zážitkové aktivity vo svojich knihách.

Surfujte – na internete nájdete množstvo aktivít od výmyslu sveta, ktoré si viem podľa potrieb upraviť. Alebo sa nimi len 		
jednoducho inšpirovať.

Vzdelávajte sa - veľa inšpirácií objavíte hlavne na workshopoch. Tam stretnete veľa zaujímavých inšpiratívnych ľudí.

„Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné
je očiam neviditeľné.“
Antoine de Saint-Exupéry

