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Smernica  pre  implementáciu  programu  Empatia  pre  deti  v  školách.

Projekt  E4C  je  financovaný  s  podporou  Európskej  komisie.  Tento  výskum  a  jeho  obsah  
odzrkadľujú  iba  názory  autora  a  Komisia  nenesie  zodpovednosť  za  akékoľvek  použitie  informácií  
v  ňom  obsiahnutých.

INTELEKTUÁLNY  VÝSTUP  3

Cieľ  tohto  usmernenia  
Cieľom  tohto  dokumentu  je  poskytnúť  školám  odporúčaný  súbor  postupov,  pomocou  ktorých  
môžu  úspešne  realizovať  program  Empatia  pre  deti.  Cieľom  tohto  dokumentu  nie  je  predstaviť  
intelektuálne  a  teoretické  základy,  na  ktorých  je  program  založený.  Všetky  základné  výskumy  a  
odkazy  na  projekt  možno  nájsť  na  webovej  stránke  E4C,  v  súprave  nástrojov  E4C  a  vzdelávacích  
postupoch  E4C  obsiahnutých  v  týchto  usmerneniach.
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Synopsa  projektu

Zvýšené  obdobia  sociálnej  izolácie  zbavujú  mladých  ľudí  príležitosti  rozvíjať  sa  ako  empatickí  mladí  dospelí  a  môžu  
mať  dlhodobé  následky  na  ich  schopnosť  vytvárať  zmysluplné  a  trvalé  vzťahy.  Mnohé  školy  sa  však  snažili  riešiť  
tieto  výzvy  a  prijali  kompenzačnú  úlohu  namiesto  rodiny,  pretože  tradičné  rodinné  povinnosti,  ako  je  výživa,  zdravie,  
hygiena  a  pastoračná  starostlivosť,  sa  stali  hlavným  záujmom  mnohých  škôl.  Pre  niektoré  deti  a  mladých  ľudí  je  
škola  jediným  miestom,  kde  zažívajú  tradičné  a  stabilné  vzory,  dodržiavajú  každodennú  rutinu,  trávia  čas  mimo  
invazívnych  technológií,  a  čo  je  dôležitejšie,  dostanú  príležitosť  stýkať  sa  s  ostatnými  v  reálnom  a  zmysluplným  
spôsobom.  Je  tragické,  že  zablokovanie  COCID  19  a  súvisiace  obmedzenia  ešte  viac  znížili  príležitosti  pre  deti  a  
mladých  ľudí  na  osobnú  interakciu,  keďže  dištančné  vzdelávanie  sa  stalo  normou.

Mladí  ľudia  dnes  čelia  rôznym  tlakom  a  výzvam,  ktoré  sú  pre  ich  generáciu  jedinečné.  Čelia  stále  invazívnejším  
technológiám,  sociálnym  médiám  a  čoraz  viac  personalizujú  a  izolujú  formy  zábavy.  Časy,  keď  sa  malé  deti  hrali  na  
ulici  alebo  sa  stretávali  v  priateľských  skupinách  mimo  domova,  sú  preč.  Rodina  a  širšie  podporné  skupiny  pre  
rodinu  sa  neustále  redefinujú  s  rastúcim  počtom  rodičov  a  opatrovníkov,  ktorí  musia  pracovať  mimo  domova  a  
rodiny.  Vzory  boli  v  posledných  rokoch  predefinované,  pričom  mladí  ľudia  sú  čoraz  viac  ovplyvňovaní  celebritami,  
než  aby  sa  snažili  napodobňovať  príklad  rodičov  a  starších  v  širšej  rodine  a  širšej  komunite.  Denné  rutiny,  ako  je  
čas  jedla,  sa  tiež  menia,  pretože  rýchle  občerstvenie  a  donáška  jedál  nahrádzajú  tradičné  rodinné  jedlá.  Mnoho  
domácností  má  dnes  televízory  vo  viac  ako  jednej  miestnosti  a  keďže  mladých  ľudí  neodolateľne  priťahujú  ich  
mobilné  telefóny,  počítačové  hry  a  sociálne  siete,  nie  je  nezvyčajné,  že  členovia  rodiny  trávia  značné  množstvo  času  
osamote  a  oddelene  v  domácnosti.

Napriek  ich  maximálnemu  úsiliu  mnohé  školy  často  zisťujú,  že  majú  vlastný  tlak,  ktorý  im  bráni  dať  čas  a  zdroje,  
aby  pomohli  svojim  žiakom  rozvíjať  sa  empaticky.
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Tieto  nové  trendy  v  životnom  štýle,  zábave  a  sociálnej  interakcii  mohli  mať  v  dohľadnej  budúcnosti  hlboký  vplyv  na  
emocionálny,  sociálny  a  psychologický  vývoj  mladých  ľudí.  Deti  a  tínedžeri  musia  pravidelne  komunikovať  tvárou  v  
tvár  so  svojimi  rovesníkmi,  staršími  a  širšou  komunitou,  aby  si  rozvinuli  zručnosti  a  porozumenie  potrebné  pre  
zdravé  sociálne  interakcie.  Prostredníctvom  hry,  spoločných  aktivít  a  spoločných  skúseností  sa  mladí  ľudia  učia  
nielen  napĺňať  svoju  rolu  a  osobné  potreby  v  rámci  širšieho  sociálneho  zoskupenia,  ale  učia  sa  aj  rozpoznávať  roly  
a  potreby  iných  reflektovaním  svojich  vlastných  motivácií  a  správania.  Sebauvedomenie  odvodené  od  pravidelnej  a  
zmysluplnej  sociálnej  participácie  umožňuje  mladým  ľuďom  rozvinúť  porozumenie  a  ocenenie  správania,  názorov  
a  príspevkov  iných,  čo  je  nevyhnutné  pre  získanie  zmyslu  pre  empatiu.

Keď  môžu  študenti  navštevovať  školu,  často  sa  od  nich  vyžaduje,  aby  nosili  masky  a  sociálnu  vzdialenosť,  čo  môže  
výrazne  brániť  ich  schopnosti  efektívne  komunikovať.

Školy  v  celej  Európe  museli  prijať  normatívnejšie  učebné  osnovy  a  nepochybne  došlo  k  posunu  smerom  k  
akademickým  pracovníkom.  Nárast  rodičovskej  voľby  o  tom,  ktorú  školu
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Na  vyriešenie  vyššie  načrtnutých  problémov  je  nevyhnutné  poskytnúť  učiteľom  čas  a  sebadôveru,  
aby  pozitívne  uplatňovali  metodiky  a  zdroje,  pomocou  ktorých  môžu  empatiu  postaviť  do  centra  
všetkého,  čo  robia.  Na  tento  účel  je  potrebné  umožniť  učiteľom  zamyslieť  sa  nad  ich  vlastnou  
praxou,  ako  je  to  ovplyvnené  zvláštnymi  tlakmi,  ktorým  čelia,  a  ako  to  môže  ovplyvniť  spôsob,  akým  
interagujú  so  svojimi  študentmi.  Týmto  spôsobom  sú  učitelia  požiadaní,  aby  si  viac  uvedomovali,  čo  
to  znamená  vcítiť  sa  do  potrieb  a  správania  svojich  študentov,  skôr  ako  podporia  svojich  študentov,  
aby  sa  stali  empatickejšími  mladými  ľuďmi.

starostlivosť.

5.  Poskytnúť  učiteľom  zdroj,  ktorý  je  možné  použiť  osobne  alebo  prostredníctvom  dištančného  
vzdelávania  (v  prípade  obmedzení  COVID  19),  aby  pomohol  študentom  rozpoznať,  ako  naplnené  
a  nenaplnené  osobné  potreby  ovplyvňujú  ich  správanie  a  správanie  iných.

7.  Osvojiť  si  empatické  stratégie  riešenia  konfliktov  prostredníctvom  zvýšenej  úrovne  chápania  
správania  založeného  na  potrebách.

6.  Rozvíjať  chápanie  správania  založené  na  potrebách  tak,  aby  sa  zvýšila  empatia  pre  ostatných.

4.  Zlepšiť  vyučovanie  a  učenie  sa  detí  a  učiteľov  prostredníctvom

ich  dieťa,  ktoré  by  malo  navštevovať,  viedlo  k  nárastu  tabuliek  akademických  úspechov,  podľa  
ktorých  sa  školy  hodnotia.  Učitelia  sú  preto  pod  značným  tlakom,  aby  dosiahli  „úspech“  v  zmysle  
štandardizovaných  výsledkov  testov.  To  následne  výrazne  zvýšilo  administratívne  povinnosti  učiteľov  
na  úkor  neakademických  aspektov  učenia  a  pastoračnej  starostlivosti.  Podobne  aj  vyšší  manažéri  
sú  pod  rastúcim  tlakom  na  dosahovanie  akademických  výsledkov,  čo  si  vyžaduje  vyššiu  úroveň  
kontroly  výkonu  učiteľov.  Tieto  faktory  nevyhnutne  vedú  k  viac  stresovanému  prostrediu  
orientovanému  na  výsledky  so  štruktúrou  riadenia  výkonu  zhora  nadol,  ktorá  učiteľom  sťažuje  alebo  
jednoducho  odvádza  pozornosť  pri  podpore  empatického  rozvoja  detí  a  mladých  ľudí  v  ich  živote.

urobiť  empatiu  stredobodom  všetkých  aspektov  školského  života.

2.  Poskytnúť  učiteľom,  rodičom  a  širším  zainteresovaným  stranám  školenie  o  realizácii  stratégií  
obsiahnutých  v  súbore  nástrojov.

9.  Poskytnúť  učiteľom  a  študentom  hodnotiace  nástroje,  ktoré  im  umožnia  zamyslieť  sa  nad  
prínosom  realizácie  projektu  pre  nich.
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3.  Posúdiť  účinnosť  súboru  nástrojov  z  pohľadu  študenta  aj  učiteľa.

Ciele  Empatie  pre  deti  možno  teda  zhrnúť  takto:

8.  Poskytnúť  učiteľom  a  študentom  nástroje,  pomocou  ktorých  môžu  skúmať  a  vyjadrovať  komplexy

1.  Poskytnúť  školám,  učiteľským  zborom  a  širším  zainteresovaným  stranám  súbor  nástrojov  
obsahujúci  celý  rad  stratégií  a  aktivít  určených  na  zvýšenie  povedomia  učiteľov  o  ich  vlastnej  
schopnosti  vcítiť  sa  do  žiakov  a  zvýšiť  úroveň  empatie  v  rámci  triedy  ako  celku.

vzájomné  vzťahy  empaticky.

Programové  ciele
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Súbor  nástrojov  Empatia  pre  deti

Školám  sa  preto  odporúča,  aby  prispôsobili  program  svojim  potrebám  a  zároveň  dodržiavali  základné  hodnoty  
Empatia  pre  deti,  ako  je  uvedené  v  súbore  nástrojov.

Učitelia  by  nemali  považovať  samotný  program  za  efektívny.  Je  to  dobre  implementovaný  program,  ktorý  je  
efektívny.  Preto  je  dôležité  v  programe  Empatia  pre  deti  dôkladne  zvážiť,  ako  podporiť  implementáciu,  

pokiaľ  ide  o  množstvo  faktorov,  ktoré  sú  rozhodujúce  pre  zabezpečenie  najvyššej  kvality  implementácie.“  Iben  
Sandahl's  -  E4C  Toolkit  –  Úvod  pre  učiteľov.

Úvod  Súbor  

nástrojov  E4C  obsahuje  širokú  škálu  stratégií  a  navrhovaných  aktivít  určených  na  zvýšenie  empatie  v  triede  a  
širšej  školskej  komunite.  Je  nevyhnutné,  aby  školy  prijali  ducha  programu,  aj  keď  sa  od  nich  nevyžaduje,  aby  
prijali  všetko,  čo  je  navrhnuté  v  súbore  nástrojov,  a  aby  tak  urobili  s  ochotou  venovať  čas  a  zdroje  potrebné  na  
zabezpečenie  jeho  úspechu.  Aby  sa  zabezpečilo,  že  školy  budú  schopné  prispôsobiť  program  tak,  aby  vyhovoval  
ich  konkrétnym  potrebám,  skúsenostiam  a  kultúrnym  hodnotám,  mnohé  prvky  súboru  nástrojov  majú  podobný  
obsah  a  aplikáciu,  aby  školám  umožnili  výber  prístupu.
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Implementácia

Iben  Sandahl's  E4C  Toolkit  –  Úvod  pre  učiteľov.

Po  získaní  podpory  vrcholového  manažmentu  a  zohľadnení  ich  názorov  a  návrhov  by  si  koordinátor  
(koordinátori)  mal  nájsť  čas  na  pochopenie  teórií  a  aktivít  obsiahnutých  v  piatich  tréningových  postupoch  E4C  
a  tých  aktivít  v  súbore  nástrojov,  ktoré  sú  špecificky  zamerané  na  rozvoj  učiteľov.  'empatické  schopnosti  (pozri  
nižšie).  Koordinátor(i)  by  mali  pochopiť,  že  v  tejto  fáze  programu  sa  dôraz  kladie  na  rozvoj  empatie  učiteľov.  
Koordinátor  (koordinátori)  si  musia  tieto  činnosti  sami  precvičiť,  kým  odovzdajú  zručnosti  a  znalosti  kolegom.

Koordinátori  E4C  

Pred  zavedením  programu  empatie  pre  deti  do  triedy  alebo  širšej  školskej  komunity  je  dôležité,  aby  školy  
nominovali  jedného  alebo  viacerých  koordinátorov  empatie,  ktorí  budú  dohliadať  a  riadiť  všetky  aspekty  
implementácie.

„Väčšina  učiteľov  sa  takmer  vždy  zameriava  na  svojich  študentov.  Ako  reagujú  a  ako  sa  vedia  najlepšie  učiť.  Je  
to  pochopiteľné,  ale  nájdime  si  čas  a  pouvažujme  nad  niečím  trochu  nezvyčajnejším.  Keďže  viem,  že  vaša  

pohoda  a  vaše  povedomie  o  vašich  profesionálnych  kvalitách  majú  pozitívny  vplyv  na  vzdelávacie  prostredie,  
rád  by  som  sa  zameral  práve  na  vás.

Úloha  koordinátora  

Koordinátor  (koordinátori )  E4C  by  si  mal(i)  dôkladne  prečítať  päť  tréningových  postupov  E4C  nižšie  a  súbor  
nástrojov  E4C  a  oboznámiť  sa  so  základnými  hodnotami,  ktoré  sú  v  nich  obsiahnuté.  Školiace  postupy  a  sadu  

nástrojov  E4C  si  môžete  bezplatne  stiahnuť  z  webovej  stránky  E4C.  Koordinátori  by  potom  mali  prezentovať  
svoje  chápanie  programu  vyšším  manažérom  alebo  menovanému  riadiacemu  výboru,  aby  prediskutovali  
dôsledky  pre  školu,  vnímané  prínosy  a  počiatočné  úpravy  navrhovaných  stratégií  a  aktivít,  aby  sa  zabezpečilo,  
že  program  vyhovuje  vzdelávacím  a  sociálnym  potrebám  školy.  Je  nevyhnutné  viesť  tento  dialóg  pred  
predstavením  programu  širšiemu  učiteľskému  zboru,  aby  sme  sa  pripravili  na  akékoľvek  otázky  alebo  problémy,  
ktoré  môžu  vzniknúť  medzi  učiteľmi.

„Majte  na  pamäti,  že  učitelia  (koordinátori)  sa  musia  oboznámiť  s  dialógom,  ako  aj  s  fyzickými  a  vnútornými  
cvičeniami.  Tréneri  by  si  mali  uvedomiť,  že  je  dôležité  opakovať  rovnaké  cvičenia  niekoľkokrát,  aby  sa  

podporila  informovanosť.“  Iben  Sandahl's  E4C  Toolkit  –  Úvod  pre  učiteľov.
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Ako  sa  uvádza  v  príručke  E4C,  cieľom  školenia  pod  vedením  koordinátora  je  pomôcť  učiteľom  rozpoznať,  čo  ich  
motivuje  učiť,  mať  autoritu,  budovať  sebauvedomenie  a  vytvárať  zdravé  vzťahy.  Tieto  predpoklady  sú  
nevyhnutné  pre  úspešnú  implementáciu  praktického,  empatického  prístupu,  ktorý  pozitívne  vplýva  na  vzťahy,  
pohodu  a  učenie  sa  študentov.  Širším  cieľom  je  vytvoriť  v  triede  vynikajúcu  atmosféru  a  podporné  systémy,  
aby  sa  empatia  mohla  prejaviť  aj  v  zložitých  a  náročných  situáciách.
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Základné  hodnoty  E4C
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Požadované  výsledky  

•  Radosť  –  keď  sa  každý  cíti  vítaný  •  Súcit  –  keď  
si  každý  prejavuje  starostlivosť  a  láskavosť  k  sebe  navzájom  •  Účasť  –  keď  každý  
prispieva  a  zapája  sa  do  komunity  •  Súdržnosť  –  keď  vzniká  menej  konfliktov  •  Pokoj  –  keď  
každý  môže  lepšie  nájsť  svoje  vnútro  a  vonkajšiu  rovnováhu.  •  Trpezlivosť  –  keď  každý  chápe  

motiváciu  konania  druhých  •  Sústredenie  –  keď  nemusí  každý  zápasiť  s  neistotou  a  nepokojom  
•  Nezávislosť  –  keď  každý  prispieva  a  podieľa  sa  na  vyučovaní  •  Sebaregulácia  –  keď  každý  
rozpoznáva  emocionálne  signály  •  Rešpekt  –  keď  každý  chápe,  že  všetci  sú  si  rovní  •  Väčší  
akademický  úžitok  –  keď  je  zameranie  len  na  učenie  •  Šťastie  –  keď  profesionalita  a  pohoda  idú  
ruka  v  ruke

Pomocou  tohto  súboru  sú  učiteľom  prezentované  stratégie,  ktoré  ich  vybavia,  aby  sa  so  študentmi  stretli  s  
empatiou  a  porozumením.  Emocionálna  inteligencia  je  postavená  na  súbore  základných  zručností  pre  efektívne  
učenie  a  efektívny  výkon  pre  všetkých  učiteľov  a  študentov  v  ich  škole,  rodine,  komunite,  domácom  živote  a  vo  
všetkých  oblastiach  zahŕňajúcich  ľudskú  interakciu.  Všetky  stratégie  sú  založené  na  základných  hodnotách,  
ktoré  sú  vyjadrené  aj  ako  požadované  výsledky  programu.
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Školiace  postupy
Keď  koordinátor  (koordinátori)  cíti  istotu  v  chápaní  tréningových  postupov  E4C  a

Päť  základných  vecí  
Tréningové  postupy  E4C  aj  súbor  nástrojov  E4C  sú  stručnou  praktickou  príručkou  pre  
koordinátorov,  ktorá  učiteľom  pomôže  zlepšiť  ich  empatické  schopnosti,  a  tým  lepšie  naučiť  
študentov  empatii.  Ide  o  empatický  prístup  so  stratégiami  a  aktivitami  rozdelenými  do  piatich  
základných  skupín.  Päť  základných  vecí  je  podrobnejšie  rozobratých  v  týchto  pokynoch  pod  
päťdňovými  tréningovými  postupmi.

Tréningové  postupy  
Päť  tréningových  postupov  obsahuje  informácie,  teoretické  základy  a  praktické  aktivity  pre  
učiteľov.  Sú  tam  aj  poznámky  pre  koordinátorov  (školiteľov)  na  podporu  ich  školenia.  Každý  
postup  bol  navrhnutý  pre  jednodňové  školenie,  takže  školy  by  si  mali  vyhradiť  dostatok  času  na  
prezentáciu  celého  obsahu.

E4C  toolkit,  mali  by  byť  schopní  začať  fázu  prípravy  učiteľov

Učiteľský  tréning
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program.
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Postup  tréningu  1.  deň

Učitelia  by  nemali  považovať  samotný  program  za  efektívny.  Je  to  dobre  implementovaný  program,  ktorý  je  
efektívny.  Preto  je  dôležité  v  programe  Empatia  pre  deti  dôkladne  zvážiť,  ako  podporiť  implementáciu  s  
ohľadom  na  množstvo  faktorov,  ktoré  sú  pre  kvalitnú  implementáciu  kľúčové.  Dodržiavanie,  dávkovanie,  
podávanie,  odozva  účastníkov,  diferenciácia  programu,  monitorovanie  kontroly,  dosah  programu  a  
prispôsobenie  sú  veľmi  dôležité.  Tu  je  dôležité  zdôrazniť  dva  kľúčové  body,  dodržiavanie  a  prispôsobenie.  
Dodržiavanie  programu  si  vyžaduje  dôkladnú  prácu  s  hlavnými  komponentmi  a  aktivitami  v  programe.  Rôzne  
prvky,  z  ktorých  sa  program  skladá,  sú  rozhodujúce  pre  dosiahnutie  zamýšľaných  účinkov.  Potrebné  je  však  aj  
prispôsobenie  sa  miestnemu  kontextu.  Rozhodujúce  môžu  byť  aj  zmeny  v  programe  týkajúce  sa  kapacity  a  
zdrojov  školy,  kultúrnych  hodnôt  študentov  a  učiteľov  a  predchádzajúcich  skúseností.

Napriek  tomu  dúfame,  že  všetci  účastníci  sa  aktívne  zúčastnia  a  zároveň  prejavia  uznanie  za  blaho  seba  a  
svojich  kolegov.  Je  samozrejmé,  že  sa  očakáva  dôvernosť.

Odporúča  sa,  aby  tréneri  (koordinátori)  pozorne  sledovali  tento  manuál,  no  zároveň  treba  zdôrazniť,  že  
vnímavosť  školiteľov  k  učiteľom  a  špecifickým  potrebám  skupiny  a  prispôsobivosť  a  citlivosť  učiteľov  na  
konkrétnu  školu  kontext  a  vzdelávacia  situácia  sú  kľúčovými  faktormi  úspechu  programu  Empatia  pre  deti.  
Ochota  školiteľov  vstúpiť  do  dialógu  s  účastníkmi  je  absolútne  nevyhnutná.

V  prvom  rade  je  dôležité  zoznámiť  učiteľov  s  niektorými  teóriami  a  myšlienkami,  ktoré  sú  základom  programu  
a  práce,  ktorú  učitelia  budú  spoločne  vykonávať.  Vo  svojej  funkcii  učiteľov,  ktorí  zohrávajú  najdôležitejšiu  úlohu  
pri  realizácii  tohto  programu.  Práve  učitelia  majú  najsilnejšiu  schopnosť  ovplyvňovať  vzdelávacie  prostredie  v

Empatia  a  motivácia  –  spôsob  bytia.

Dialógové  cvičenia,  fyzické  cvičenia  a  vnútorné  cvičenia  sú  pre  tento  proces  životne  dôležité,  ale  tréner  môže  
niektoré  cvičenia  prezentované  v  programe  zameniť  za  „extra  cvičenia“,  ktoré  nájdete  na  konci  týchto  postupov.  
To  umožňuje  možnosť  jemného  doladenia  rovnováhy  medzi  rôznymi  typmi  cvičení.  Majte  na  pamäti,  že  učitelia  
sa  musia  oboznámiť  s  dialógom,  ako  aj  s  fyzickými  a  vnútornými  cvičeniami.  Tréneri  by  si  mali  uvedomiť,  že  na  
podporu  uvedomenia  je  dôležité  opakovať  rovnaké  cvičenia  niekoľkokrát.

Školiaci  manuál  1  (Základný  1).

Úvod  Pre  

implementáciu  programu  Empatia  pre  deti  existuje  niekoľko  základných  prvkov.  „Implementácia“  je  tu  potrebná  
ako  spôsob,  akým  sa  program  uvádza  do  praxe.

9

1.  deň  Predstavenie  koordinátorov  učiteľom  Je  dôležité,  
aby  sa  každý  zúčastnil  z  vlastnej  slobodnej  vôle  bez  toho,  aby  sa  cítil  donútený.
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Prečo  Empatia?

Samovražda  je  hlavnou  príčinou  smrti  medzi  dospievajúcimi  (10  –  19  rokov)  v  krajinách  s  nízkym  a  stredným  
príjmom  a  druhou  najčastejšou  príčinou  v  krajinách  s  vysokými  príjmami  v  európskom  regióne.  V  roku  2015  
došlo  v  regióne  k  viac  ako  4  000  úmrtiam  na  samovraždu  medzi  10–19-ročnými  ľuďmi,  najmä  medzi  chlapcami  
(pozri  obr.  1).  Obzvlášť  postihnutí  sú  mladí  ľudia,  ktorí  sú  znevýhodnení  –  vrátane  menšín  a  migrantov.

Poznámky  pre  trénerov  (koordinátorov)

trieda.  To  platí  nielen  o  predmete,  ale  aj  o  tom,  „ako“  učia  a  ako  učia,  je  v  neposlednom  rade  dôležité,  pokiaľ  ide  
o  kompetencie  empatie.

Učitelia  musia  byť  sami  plne  empatickí,  aby  učili  empatii  autenticky.  Preto  je  potrebné  začať  s  niekoľkými  
jednoduchými  cvičeniami,  keď  sa  učitelia  navzájom  zoznámia.

Klesajúca  špirála  Podľa  
Svetovej  zdravotníckej  organizácie  z  roku  2018  je  v  európskom  regióne  WHO  vysoká  a  narastajúca  miera  
duševných  a  behaviorálnych  zdravotných  problémov  u  dospievajúcich  na  úrovni  populácie.  Najnovší  prieskum  
Health  Behaviour  in  School-aged  Children  uvádza,  že  29  %  15-ročných  dievčat  a  13  %  15-ročných  chlapcov  v  
európskych  krajinách  uviedlo  „pocit  nízkej  úrovne“  viac  ako  raz  týždenne;  viac  ako  jeden  z  desiatich  adolescentov  
bol  pravidelným  týždenným  konzumentom  alkoholu  vo  veku  do  15  rokov  (9  %  dievčat  a  16  %  chlapcov).

Pri  pohľade  mimo  Európy  prieskum  uskutočnený  v  roku  2016  od  Pew  Research  Center  zistil,  že  takmer  jedna  
tretina  dospelých  Američanov  nikdy  nevypne  svoje  smartfóny.  Stupeň  empatie  je  však  šesťkrát  nižší  pre  online  
spojenia  ako  pre  interakcie  v  reálnom  svete.

Väčšina  učiteľov  sa  takmer  vždy  zameriava  na  svojich  študentov.  Ako  reagujú  a  ako  sa  vedia  najlepšie  učiť.  Je  to  
prirodzené,  ale  teraz  urobme  niečo  neobvyklé.  Keďže  možno  tvrdiť,  že  blaho  učiteľov  a  ich  povedomie  o  vašich  
profesionálnych  kvalitách  majú  pozitívny  vplyv  na  vzdelávacie  prostredie,  bolo  by  najlepšie  zamerať  sa  na  učiteľov.  
Je  životne  dôležité  poskytnúť  učiteľom  príležitosť  pozrieť  sa  na  svoje  vlastné  kompetencie  a  svoje  spôsoby,  ako  
riešiť  výzvy  v  triede.  Výučba  empatie  teda  začína  u  učiteľov.

Tieto  cvičenia  možno  považovať  za  súčasť  tréningu  empatie  a  samozrejme  fungujú  ako  ľadoborec.

Štúdia  publikovaná  v  roku  2011  naznačuje,  že  empatia  prudko  klesá.  Výsledky,  založené  na  prieskume  medzi  
takmer  14  000  študentmi,  ukazujú,  že  priemerná  úroveň  „empatického  záujmu“  medzi  rokmi  1979  a  2009  klesla  
o  48  percent.  Obzvlášť  strmý  pokles  nastal  medzi  rokmi  2000  a  2009.  To  je  jeden  z  dôvodov  prečo  sa  čoraz  viac  
mladých  ľudí  cíti  osamelo,  zmätene,  frustrovane  a  dokonca  nahnevane.  Z  osamelých,  zmätených,  frustrovaných  
a  nahnevaných  študentov  nevyrastú  šťastní,  odolní  a  robustní.

Polovica  všetkých  problémov  duševného  zdravia  v  dospelosti  má  svoj  začiatok  počas  dospievania  alebo  pred  ním.  
Depresia  a  úzkostné  poruchy  patria  medzi  päť  hlavných  príčin  celkovej  záťaže  chorobami  (merané  z  hľadiska  
rokov  života  prispôsobených  zdravotnému  postihnutiu).
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komunity  a  digitálne  intervencie,  a  najmä  existujú  silné  dôkazy  o  tom,  že  kvalitné  predškolské  programy  na  
rozvoj  sociálnych  a  emocionálnych  zručností  detí  môžu  mať  pozitívny  a  trvalý  prínos  pre  ich  rozvoj,  vrátane  ich  
emocionálnej  a  sociálnej  pohody,  kognitívnych  schopností,  pripravenosti  na  školu  a  akademických  úspechov,  
najmä  pre  tých,  ktorí  sú  najzraniteľnejší.
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Značný  súbor  dôkazov  ďalej  naznačuje,  že  efektívna  implementácia  intervencií  na  výučbu  sociálnych  a  
emocionálnych  zručností  v  škole  má  významný  pozitívny  vplyv  na  tieto  zručnosti,  na  postoje  študentov  k  sebe,  
k  iným  a  škole,  na  angažovanosť  detí  z  rôznych  základom  školy  a  ich  akademických  výsledkov.

Niečo  sa  musí  zmeniť.  Vzdelávanie  v  empatii  môže  byť  základným  nástrojom  výučby  budúcich  generácií  
zručnostiam  potrebným  pre  osobný  a  spoločenský  pokrok,  založený  na  súcitnom  a  empatickom  porozumení.

Zákon  o  Folkeskole  z  roku  1993  V  

roku  1993  zákon  implementoval  pravidlá  o  diferenciácii  vzdelania.  Z  toho  vyplýva,  že  organizácia  vyučovania,  
vrátane  voľby  vyučovacích  a  pracovných  metód,  metód,  učebných  pomôcok,  výberu  látok,  musí  vo  všetkých  
predmetoch  zodpovedať  účelu  základnej  školy,  cieľom  predmetov  a  byť  obmieňaná  tak,  aby  zodpovedala  podľa  
individuálnych  potrieb  a  predpokladov  študenta.  Výučba  vo  všetkých  predmetoch  teda  musí  vychádzať  z  
individuálnych  predpokladov  študenta  a  aktuálnych  vývojových  štádií  s  cieľom  dosiahnuť  to,  čo  jednotlivý  
študent  môže  dosiahnuť.

Empatické  správanie  prospieva  žiakom  aj  neskôr  v  živote.  Lepšie  zvládajú  konflikty  a  majú  spokojnejšie  vzťahy.  
Majú  nižšiu  úroveň  stresu  a  vyššiu  úroveň  celkového  šťastia.  Empatickí  dospelí  majú  väčší  úspech  osobne  aj  
profesionálne.  Napríklad  v  Dánsku  je  zdravotný  systém  charakteristický  rušnými  pracovnými  dňami,  čo  sťažuje  
lekárom  dostatočne  sa  sústrediť  na  prejavovanie  empatie  voči  pacientom.  Medzinárodné  výskumy  ukazujú,  že  
vzdelanie  samo  o  sebe  nestačí.

Výhody  empatie  Dánsko  je  
jednou  z  najšťastnejších  krajín  na  svete.  Fakt,  že  vyučovanie  empatie  je  povinné  od  roku  1993  na  školách  v  
Dánsku,  je  faktorom,  ktorý  prispieva  k  šťastiu  krajiny.

Pomáhať  študentom  rozvíjať  silný  zmysel  pre  empatiu  je  prospešné,  pretože  im  pomáha  vybudovať  si  pocit  
bezpečia  a  pevnejšie  vzťahy  s  ostatnými  študentmi  a  učiteľmi.  Podporuje  sociálnu  harmóniu  a  znižuje  
pravdepodobnosť  šikanovania,  čo  im  dáva  dobré  predpoklady  na  učenie.  Bolo  navrhnutých  mnoho  rámcov,  
prístupov  a  intervencií  na  podporu  a  ochranu  duševného  zdravia  adolescentov  a  ich  účinnosť  bola  preskúmaná  
v  správe,  ktorú  si  objednal  Regionálny  úrad  WHO  pre  Európu.  Pri  hľadaní  literatúry  o  intervenciách  na  školách  
a  školách  sa  našlo  viac  ako  300  výskumných  článkov

Preto  je  empatia  zaradená  do  školského  rozvrhu,  kde  sa  „Človek  na  prvom  mieste“  stalo  povinnou  súčasťou  
vzdelávania.  To  má  zabezpečiť,  aby  sa  budúci  lekári  mohli  stretnúť  s  pacientmi  s  pochopením  ich  situácie,  a  
tým  lepšie  vidieť  osobu,  ktorá  stojí  za  diagnózou.
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To  má  zabezpečiť  vynikajúcu  atmosféru  v  triede,  aby  sa  empatia  mohla  prejaviť  aj  v  ťažkých  a  náročných  situáciách.  
To  sa  dá  dosiahnuť  len  s  dobrým  podporným  systémom  okolo  študentov  aj  učiteľov.

jednotlivcov.

Zistenia  naznačujú,  že  (a)  tréning  empatie  má  tendenciu  byť  efektívny  a  (b)  je  zaručený  experimentálny  výskum  
vplyvu  rôznych  typov  účastníkov,  podmienok  tréningu  a  typov  hodnotenia.  Ak  sa  pozrieme  len  na  úlohu  učiteľa  v  
tomto  súbore  nástrojov,  päť  predpokladov  je  rozhodujúcich  pre  optimálny  empatický  výsledok  študentov.  Toto  sú:

12

2.  Odmeňovanie  stážistov  za  ich  účasť.

Spoločne  niesť  zodpovednosť  Všetky  blízke  
vzťahy  okolo  študenta  sú  nevyhnutné  pre  rozvoj  empatie.  Rozsiahle  medzinárodné  dôkazy  ukazujú,  že  rodičovské  
zásahy,  ktoré  zahŕňajú  rozvoj  sociálnych  a  emocionálnych  zručností  (empatia),  majú  významné  pozitívne  výsledky.  
Tento  dôležitý  proces  socializácie,  o  ktorý  sa  starajú  rodičia,  pokračuje,  keď  žiak  nastúpi  do  školy.  Tu  sa  však  stáva  
fúziou  alebo  spoluprácou  rodičov  a  učiteľov  o  spoločnej  úlohe.  Pri  ovplyvňovaní  žiakov  nemožno  oddeliť  ani  rodičov,  
ani  zamestnancov  školy.  Preto  je  to  úloha,  ktorú  treba  riešiť  spoločne,  so  zdrojmi,  ktoré  každý  dospelý  prináša  do  
života  študenta.

Metaanalýza  viac  ako  18  tréningových  programov  empatie  zistila,  že  tréning  empatie  je  účinný.  Zistenia  naznačujú,  
že  programy  empatického  tréningu  sú  celkovo  významné  a  naznačujú,  že  4  faktory  boli  štatisticky  významne  spojené  
s  vyššími  veľkosťami  účinku:

3.  Používanie  opatrení  empatie,  ktoré  sa  zameriavajú  výlučne  na  posúdenie  porozumenia  emóciám  druhých,  

precítenie  týchto  emócií  alebo  presné  komentovanie  emócií.

•  ich  pocit  sebadôvery  a  motivácie  •  ich  schopnosť  

budovať  dobré  vzťahy  so  študentmi  •  ako  zvládajú  náročné  situácie  •  

ich  povedomie  o  budovaní  bezpečnej  atmosféry  v  triede  •  a  mať  okolo  

seba  silný  podporný  systém

Empatickí  učitelia  prispievajú  k  schopnosti  a  motivácii  študentov  učiť  sa.  Empatickí  učitelia  u  svojich  žiakov  posilňujú  
pocit  spolupatričnosti  so  školou  a  vzťahy  s  učiteľmi  a  spolužiakmi.  Rôzne  medzinárodné  dokumenty  zdôraznili  
dôležitosť  takýchto  „mäkkých“  zručností.  Podľa  Odporúčania  Rady  Európskej  komisie  z  roku  2018  o  kľúčových  
kompetenciách  pre  celoživotné  vzdelávanie  „mäkké  zručnosti“,  ako  sú  kognitívne  (kritické  myslenie  a  zodpovedné  
rozhodovanie),  osobné  (uvedomenie,  pud,  sebariadenie)  a  medziľudské  zručnosti  (komunikácia). ,  vyjednávanie,  
spolupráca  a  tímová  práca,  inklúzia,  empatia  a  obhajoba  sú  nevyhnutné  pre  dobrý  a  zdravý  život.

1.  Školenie  zdravotníkov  a  vysokoškolských  študentov  skôr  ako  iné  typy

Učitelia  musia  vedieť,  čo  ich  motivuje  k  tomu,  aby  mali  autoritu  a  vnútorné  ukotvenie  na  budovanie  sebazhody  a  
vytváranie  zdravých  vzťahov.  Tieto  predpoklady  sú  nevyhnutné  na  to,  aby  praktický,  empatický  prístup  pozitívne  
ovplyvnil  vzťah  a  učenie  sa  žiaka.

4.  Využívanie  objektívnych  opatrení  namiesto  opatrení,  ktoré  vypovedajú  o  sebe.

Machine Translated by Google



Daniel  Siegel,  klinický  profesor  psychológie  na  UCLA

Teoretické  základy

„Empatia  nie  je  pre  ľudské  bytosti  luxusom,  je  to  nevyhnutnosť.  Prežijeme  nie  preto,  že  máme  pazúry  a  nie  preto,  že  
máme  veľké  tesáky.  Prežijeme,  pretože  vieme  komunikovať  a  spolupracovať.“

Inými  slovami,  empatia  uľahčuje  naše  spojenie  s  ostatnými.  Vyvíja  sa  v  detstve  prostredníctvom  vzťahu  s  pripútanou  
postavou.  Dieťa  sa  najskôr  učí  naladiť  na  emócie  a  nálady  svojej  matky  a  neskôr  aj  na  iných  ľudí.
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Ľudia  si  mysleli,  že  deti  sa  rodia  bez  empatie.  Ale  to  jednoducho  nie  je  pravda.  Všetci  sme  pripravení  na  empatiu;  len  
sa  musíme  naučiť  zapájať  vodiče,  aby  to  fungovalo.
Empatia  sa  nachádza  v  limbickom  systéme  mozgu.  To  riadi  pamäť,  emócie  a  inštinkty.  Ide  o  komplikovaný  
neurologický  systém  zahŕňajúci  zrkadlové  neuróny  a  ostrovček.  Mnohí  si  neuvedomujú,  že  sme  biologicky  
predisponovaní  k  tomu,  aby  sme  sa  spájali  s  ostatnými.  Je  to  možné  vďaka  mnohým  neurónovým  systémom,  ktoré  
sú  zabudované  v  pravej  hemisfére  mozgu,  pričom  zrkadlové  neuróny  sú  toho  dôležitým  aspektom.  Ja  nie  je  
individuálna  entita,  ako  vidíte,  ale  vzťahový  konštrukt.  Existuje  nová  oblasť  v  oblasti  vedy  o  mozgu,  sociálna  
neuroveda,  ktorá  zistila,  že  obvody  v  mozgu  dvoch  ľudí  sa  aktivujú,  keď  interagujú.  A  najnovšie  úvahy  o  empatii  zo  

sociálnej  neurovedy  sú  také,  že  naše  predvolené  vedenie  má  pomáhať.  To  znamená,  že  ak  sa  venujeme  tomu  
druhému,  automaticky  sa  vcítime,  automaticky  s  ním  cítime.  Tieto  novo  identifikované  neuróny,  zrkadlové  neuróny,  
fungujú  ako  neuro  Wi-Fi  a  aktivujú  v  našom  mozgu  presne  tie  oblasti,  ktoré  sú  aktivované  v  ich  mozgu.  Cítime  „s“  
automaticky.  A  ak  je  ten  človek  v  núdzi,  ak  ten  človek  trpí,  sme  automaticky  pripravení  pomôcť.
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2.  Manažérske  kompetencie/vedenie  triedy  –  schopnosť  vytvárať  jasné  štruktúry,  prehľad,  jasné  pravidlá  a  zdravú  
klímu.

„Vyžaduje  si  veľa  empatie  stretnúť  sa  so  študentmi  spôsobom,  ktorý  ich  spĺňa  s  rešpektom  a  
rovnoprávnosťou,  a  zároveň  prevziať  zodpovednosť  za  rozvoj  ich  schopnosti  profesionálneho,  ako  aj  
emocionálneho  a  sociálneho  učenia.  Vyžaduje  si  to  veľkú  osobnú  integritu  profesionála,  aby  bol  schopný  
zachovať  si  úctivú  prítomnosť  vo  vzťahu  k  sebe  a  k  ostatným,  najmä  v  konfliktných,  náročných  a  stresových  

situáciách.“ (Jensen,  2014)

3.  Vzťahová  kompetencia.
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Preto  je  úloha  učiteľov  v  sociálnom  rozvoji  empatie  u  študentov  nesmierne  dôležitá.  Predovšetkým  zohráva  
dôležitú  úlohu  pri  rozvoji  učiteľského  zboru  tým,  že  povzbudzuje  budúcich  učiteľov,  aby  posilňovali  svoje  vlastné  
emocionálne  zručnosti.  Takto  možno  podporiť  rozvoj  empatie  a  emocionálnu  reguláciu  ich  študentov.  Je  zrejmé,  
že  empatia  učiteľov  prispieva  k  ich  schopnosti  naplniť  celkové  vzdelávacie  potreby  študentov  a  zvyšuje  dôveru  
študentov  v  školskú  klímu.

Študenti  potrebujú  viac  ako  čokoľvek  iné  podporu,  aby  si  udržali  alebo  rozvinuli  svoje  schopnosti  empatie,  a  k  
tomu  potrebujú  učiteľov,  ktorí  sú  motivovaní  a  ovládajú  sebadôveru  podľa  Jesper  Juul  et.a.,  2016.

Ďalej  to  formuluje  takto:

Systematický  prehľad  70  štúdií  z  dánskeho  Clearinghouse,  ktoré  viedol  Svend  Eric  Nordenbo  z  roku  2008  o  tom,  
ktoré  zjavné  učiteľské  kompetencie  ovplyvňujú  akademický  výkon  študentov,  ukazuje,  že  tri  kompetencie  sú  pre  
učiteľov  kľúčové:

„Sebasúhlas  znamená,  že  človek  je  v  pokoji  v  jadre  svojho  bytia,  čo  je  jediné  miesto,  odkiaľ  sa  človek  môže  
hlboko  stotožniť  s  inými  ľuďmi  a  so  zložitým  svetom,  ktorý  prechádza  extrémnou  premenou,  so  svetom,  v  

ktorom  je  to  ťažké.  nájsť  vzory."

„Ak  chceme  vytvoriť  dobré  vzdelávacie  prostredie,  je  dôležité  naučiť  učiteľov  vytvárať  dobré  vzťahy:  prejavovať  
toleranciu,  rešpekt,  záujem,  empatiu  a  súcit  ku  každému  dieťaťu  a  apelovať  na  to,  aby  deti  chápali  konflikt  

namiesto  šikanovania.  “

1.  Didaktické  schopnosti/kompetencie  –  znalosť  predmetu  a  predmetovej  didaktiky.

V  konečnom  dôsledku  je  to  všetko  o  učení  študentskej  empatie  a  rozhodujúcim  faktorom  je  prirodzená  schopnosť  
učiteľa  empaticky  vychádzať  v  ústrety  študentom.  Empatický  prístup  neprebieha  jednu  hodinu  týždenne,  ale  vždy  
a  na  všetkých  predmetoch  počas  školského  dňa.  Ide  o  to,  aby  učiteľ  urobil  rozdiel  pre  študentov,  vytvoril  
zmysluplné  vzťahy  a  bol  dôveryhodným  vzorom,  aby  ukázal  cestu  svojim  konaním  ako  spôsob  bytia.

Dánska  psychologička  a  autorka  Helle  Jensen  to  vyjadrila  takto:
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Interkultúrna  kompetencia  je  o  tom,  ako  vidieť  veci  inak  a  ako  je  ťažké  definovať  jedinú  pravdu  aj  v  školách.  Na  realitu  
sa  vždy  pozerá  z  rôznych  uhlov  pohľadu  a  spoločenská  realita  –  a  tým  aj  realita  základnej  školy  –  je  multikultúrna.  
Preto  existuje  riziko,  že  žiakom  spôsobíte  krutú  medvediu  službu,  ak  základná  škola  nezačlení  a  neodzrkadlí  svoju  
rozmanitosť  vyučovania,  kde  si  žiaci  môžu  precvičiť  kontakt  s  ich  priateľskosťou  a  súcitom.

Tento  druh  prostredia  umožní  študentom  lepšie  porozumieť,  prelomiť  stereotypy  a  uľahčí  vám  konať  dôrazne.  
Interkultúrne  kompetencie  dopĺňajú  empatické  zručnosti,  ako  je  sebauvedomenie,  sebariadenie  a  dobré  komunikačné  
zručnosti.  Podporujú  tiež  medziľudskú  a  situačnú  citlivosť.  Je  to  všetko  o  tom,  aby  učitelia  prispôsobili  vnímané  
rozdiely  medzi  študentmi  a  zároveň  sa  zamerali  na  podobnosti  medzi  študentmi.

Interkultúrna  kompetencia  dopĺňa  a  rozširuje  empatiu  ako  spôsob  bytia  pre  študentov  a  učiteľov.  Umožňuje  lepšie  

pochopiť  kultúrne  normy,  binárne  súbory,  triedu,  učiteľov  a  školu  ako  celok.  Interkultúrne  kompetencie  tiež  pomáhajú  

prispôsobiť  sa  novému  pracovnému  prostrediu  a  predchádzať  kultúrnemu  šoku  a  zároveň  zvyšovať  kultúrne  
povedomie,  vedomosti  a  praktické  zručnosti.
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Empirické  poznatky,  ako  aj  filozofická,  psychologická  a  pedagogická  teória  podporujú,  že  empatické  kompetencie  
učiteľov  majú  veľký  význam  pre  možnosti  žiakov  rozvíjať  sa  po  sociálno-emocionálnej  a  intelektuálnej  stránke.

Podľa  Jensena  (2013)  interkultúrne  kompetencie  úzko  súvisia  so  sociálno-emocionálnymi  kompetenciami.  Uvádza  tri  
aspekty  interkultúrnych  kompetencií:  1.  Sociálno-emocionálne  kompetencie  (empatia)

Interkultúrne  kompetencie  nie  sú  predmetom,  ktorý  si  vyžaduje  čas  a  váhu  od  iných  predmetov.

Interkultúrna  kompetencia

2.  Poznatky  o  kultúrach  (vlastných  a  iných)

Ide  o  pedagogický  prístup,  ktorý  zohľadňuje  základňu  žiakov  na  základnej  škole  a  zahŕňa  multikulturalizmus  ako  
zdroj.  Posilňovanie  vedomostí  a  profesionality  je  teda  stále  v  popredí.  Dôležitejšie  je,  že  pedagogický  prístup  je  
upravený  tak,  aby  ďalej  kvalifikoval  odbornosť  a  získavanie  vedomostí.

Naprieč  kultúrami

3.  Poznatky  o  diskriminácii  a  kultúrnych  konfliktoch

Vyučovanie  empatie  v  interkultúrnom  prostredí  si  vyžaduje  posun  vo  vyučovacom  prístupe,  od  didaktického  modelu  
(učiteľ  k  žiakovi)  k  modelu  dialogickému.  Učiteľ  musí  vytvoriť  prostredie  v  triede,  kde  sa  študenti  môžu  zaoberať  
problémami  prostredníctvom  otázok,  ktoré  si  vyžadujú  diskusiu,  zvedavosť,  kritické  myslenie,  otvorenosť  a  toleranciu.  
Motivujte  študentov,  aby  sa  zapájali  do  medzikultúrnych  interakcií,  aby  ste  im  pomohli  pochopiť  ich  prostredie  a  
zlepšili  ich  chápanie  medzikultúrnych  interakcií.
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Školitelia  učiteľov  (koordinátori)  sa  pýtajú:  
Keďže  ste  triednym  učiteľom,  otázky  sú:  •  Čo  teraz  
robíte?  •  Čo  robíte  priamo  tam  na  školskom  dvore?  •  
Ktoré  myšlienky  a  úvahy  vám  bežia  hlavou?  •  Čo  poviete?  •  
Koho  zapájate  –  ak  vôbec  nejaký?  •  Vysvetlite  podrobne,  ako  sa  tento  
konflikt  rieši.  •  Ako  môžete  vedieť,  že  konflikt  je  vyriešený  a  že  sa  každý  cíti  
vypočutý  a  vypočutý

Diskutujte  s  učiteľmi  o  tom,  ako  sa  cítia  motivovaní  vo  svojej  práci.  •  Aké  boli  
dôvody,  prečo  sa  stali  učiteľmi?  •  Naplnili  sa  ich  predsudky?  •  Ktoré  aspekty  
ich  práce  ich  najviac  demoralizujú?  •  Ktoré  aspekty  svojej  práce  považujú  za  
najvďačnejšie?

do?
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Vaša  motivácia  vedie  cestu

Vyššie  uvedený  diagram  je  grafickým  spôsobom  vizualizácie  motivácie  študentov.  Na  základe  úsudku  učiteľa  sú  
upozornení,  že  sa  musia  pozrieť  na  diagram  a  zamyslieť  sa  nad  tým,  nakoľko  sú  motivovaní.  Pomôže  im  požiadať  
o  prestávku,  objatie  alebo  niečo,  čo  im  môže  pomôcť  dostať  sa  do  kontaktu  so  sebou  samým,  so  svojou  
motiváciou  a  znovu  získať  energiu.

•  Čo  pozorujete?  •  Máte  iné  
myšlienky?

Aktivita  1.

Študenti  sa  musia  cítiť  dovnútra,  aby  prehodnotili  svoj  emocionálny  a  senzačný  stav.

Využite  45  minút  na  diskusiu  v  skupinách  po  dvoch.

Prípadová  štúdia:  
Amber  Amber  je  nájdená  na  ihrisku  plakať.  Tvrdí,  že  ostatné  deti  boli  na  ňu  zlé  a  nezahrnú  ju  do  svojej  hry.

Diagram  by  mal  byť  viditeľný  pre  každého  v  triede  (pozri  prílohu).  Učiteľ  predstaví  diagram  pre  triedu:

Aktivita  2.
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Nechajte  ich  premýšľať  a  uznať  ich  návrhy.  •  Je  toľko  správnych  odpovedí,  

ďakujem.  Áno,  je  to  užitočné  aj  pre  vás,  pretože  môžete  podporiť  svojich  spolužiakov,  aby  znovu  získali  motiváciu.  

Môžete  to  urobiť,  pretože  ste  dobrí  spolužiaci  a  pretože  sa  o  seba  v  tejto  triede  staráme.  nie  je  to  správne?  •  Môže  
niekto  z  vás  prísť  s  nejakými  návrhmi  na  opätovné  získanie  motivácie,  ak  nie?

17

existujúci?

Toto  je  diagram,  ktorý  budeme  používať  v  tejto  triede,  pretože  si  budete  trénovať  svoje  povedomie  o  tom,  ako  ste  
motivovaní  k  vyučovaniu.  Môže  niekto  povedať  zvyšku  triedy,  čo  znamenajú  štyri  rôzne  stavy?  Nechajte  štyroch  
študentov  vysvetliť  jeden  stav.

Napíšte  ich  odpovede  na  tabuľu.  Každá  odpoveď  vám  povie,  čo  funguje  pre  študenta,  ktorý  to  hovorí.  Študenti  často  
vedia,  čo  im  vyhovuje.  Urobte  si  vlastné  poznámky  alebo  nechajte  všetkých  študentov,  aby  prišli  s  tým,  čo  im  vyhovuje.  
Potom  bude  pre  každého  pohodlnejšie  lepšie  podporovať.

Týmto  spôsobom  učiteľ  zapojí  študentov,  aby  ich  prinútil  prevziať  vlastníctvo  diagramu,  ktorý  budú  cítiť  zodpovední  za  
prijatie  do  triedy.  Nechajte  ich  uviesť  príklady  toho,  ako  vyzerajú  ich  telá,  ako  sa  správajú  alebo  čo  hovoria,  keď  sú  v  
jednom  zo  štyroch  stavov.

Pokračujte  slovami:  
Takže  odteraz,  ak  sa  vás  opýtam,  ako  to  ide,  môžete  sa  pozrieť  na  diagram  a  lepšie  vysvetliť,  akú  máte  motiváciu  učiť  
sa  a  koncentrovať  sa.  Môžete  tiež  zdvihnúť  prst  a  oznámiť,  že  nemáte  motiváciu  a  potrebujete  prestávku.  Je  to  tiež  
možnosť.  Tieto  informácie  môžete  použiť  na  vlastné  hodnotenie,  zdieľať  ich  so  zvyškom  triedy  zdvihnutím  ruky,  alebo  
sa  s  vami  môžem  porozprávať  o  tom,  prečo  je  motivácia  na  tej  či  onej  úrovni.  Sme  tu  jeden  pre  druhého.

Vysvetlite  ďalej,  ale  najprv  potvrďte:  •  To  je  
správne  –  diagramu  ste  už  porozumeli  a  veľmi  dobre  ste  ho  vysvetlili.  Dokážem  veľmi  dobre  rozpoznať  vaše  rôzne  

stavy,  keď  ste  ich  pre  nás  predviedli.  Veľmi  zábavné.  •  Veľa  vecí  môže  ovplyvniť  vašu  motiváciu  a  na  tejto  hodine  je  

v  poriadku  cítiť  sa  tak,  ako  sa  cítite.  Chceme  sa  tu  o  seba  postarať  a  pomôcť,  ak  to  bude  potrebné.  Preto  môže  byť  tento  
diagram  pre  mňa  ako  učiteľa  užitočným  nástrojom,  pretože  môžem  prerušiť  vyučovanie  alebo  sa  s  vami  ísť  
porozprávať,  iba  ak  ma  potrebujete.  Ale  je  vhodný  aj  pre  vás.  Vie  niekto  uhádnuť,  prečo  môže  byť  užitočným  
nástrojom  aj  pre  vás?

Čo  si  treba  všimnúť  

Je  dobrý  pocit  byť  videný  a  uznaný  pre  študentov,  bez  ohľadu  na  to,  v  akom  emocionálnom  rozpoložení  sa  nachádzajú.  
Preto  hľadajte  študentov,  ktorí  dajú  dole  stráž,  prejavujú  starostlivosť  a  láskavosť  voči  svojim  spolužiakom  –  a  sami  sa  
cítia  lepšie.  Je  dobré  dostávať  pozitívnu  pozornosť,  ale  je  to  tiež  fantastický  pocit  vracať  sa  druhým.
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Poznámka  pre  trénera  (koordinátora)

V  duchu  motivácie  Empatia  deťom  udelila  tento  vysoko  cenený  certifikát  pre  všetkých,  ktorí  absolvovali  učiteľské  
vzdelávanie  E4C.
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Tento  nástroj  má  zmysel  iba  vtedy,  ak  sa  pravidelne  používa  v  triede.  Zapojte  do  toho  učiteľov  a  neprestaňte  po  
týždni,  ale  integrujte  to  do  spôsobu  fungovania  triedy.  Povedomie  o  agentúre,  ktorú  študenti  pocítia  pri  vlastnej  
motivácii,  je  na  nezaplatenie.
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2.  deň  tréningové  postupy

Postup  

Tréner  (koordinátor)  hovorí:  V  
závislosti  od  postupu  vo  vašej  škole  môžete  buď  povedať  „Ahoj“  a  pozrieť  sa  svojim  žiakom  do  očí,  keď  vstúpia  do  
triedy  (vhodné  pre  starších  žiakov),  alebo  ich  zoradiť.  v  hale  pred  dverami  triedy  a  po  mene  každému  študentovi  
povedal  dobré  ráno.  V  zásade  existuje  veľa  možností.  Môžete  im  dovoliť,  aby  si  vybrali  medzi  objatím,  podaním  
ruky,  tanečným  pohybom  alebo  pozdravom  –  až  sa  im  pozriete  do  očí  a  pozdravíte  dobré  ráno  ako  to,  čo  je  
najprirodzenejšie.

Poznámky  pre  trénerov  (koordinátorov)
Implementácia  tohto  nástroja  ako  rutina;  inak  to  nema  ziadny  efekt.  Toto  je  najjednoduchšie  a  najdôležitejšie  
osobné  prepojenie  na  každodenné  praktizovanie,  ktoré  robí  veľký  rozdiel.  Počas  všetkých  mojich  rokov  ako  učiteľ  
som  to  so  svojimi  študentmi  robil  ako  inštinkt.

Racionálne
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Rozdielne  otázky  •  Čo  
robíte,  aby  sa  každý  z  vašich  študentov  cítil  denne  videný?  •  Môže  očný  kontakt  
zmeniť?  •  Ako  by  ste  zaviedli  viac  očného  kontaktu  vo  vašej  triede?

Hlavným  cieľom  tohto  cvičenia  je  zabezpečiť,  aby  sa  všetci  študenti  cítili  vnímaní  a  uznaní  za  svoju  existenciu  a  
dôležitosť  toho,  že  prichádzajú  do  školy.  Tiež  začať  deň  so  širokým  úsmevom  a  úprimným  privítaním.

Školiaci  manuál  2  (Základný  2).  Vzťahy.
Dajte  svojim  študentom  vedieť,  že  ich  vidíte  
Cvičenia  pre  učiteľov  a  študentov

Ciele  Keď  sa  
študenti  cítia  bezpečne  pripútaní  k  učiteľovi,  vedia,  že  sa  na  nich  môžu  spoľahnúť  pri  emocionálnej  a  fyzickej  
podpore.  A  to  ich  môže  povzbudiť,  aby  viac  emocionálne  riskovali  a  lepšie  sa  spojili  so  spolužiakmi.

Materiály  

(Nie  sú  potrebné  žiadne  materiály).

Čo  treba  pozorovať  

Študenti  sa  cítia  byť  súčasťou  a  nevyhnutnosťou  pre  učiteľa  a  triedu  ako  celok.

Cvičenie  1.
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Problémy,  ktoré  možno  
nastoliť  •  Vzťahové  problémy  medzi  študentmi  

•  Problémy  s  mobilným  telefónom  •  Zlá  a  
napätá  atmosféra  •  Šikanovanie  •  Nízka  
motivácia  •  Osobné  problémy,  ktoré  treba  
riešiť

Cvičenie  2.

•  Zmeny  v  pravidlách  triedy  •  
Futbalové  turnaje  medzi  triedami  atď.  •  Hodnotenie  s  
triedou  o  zapojení  rodičov  a  •  spoločenských  akciách,  ako  sú  výlety,  
akcie,  spolupráca  s  rodičmi  atď.  •  Ako  bezpečne  dochádzať  •  Rozhovory  o  
tom,  ako  mať  zdravý  život  (zdravie,  •  sexualita,  rodinné  a  priateľské  vzťahy).  
•  Informácie  o  vzdelávaní,  odbornom  a  pracovnom  trhu  •  a  rozprávanie  o  
vlastných  rozhodnutiach,  ktoré  môžu  prijať.

Vyučovací  

čas  Učitelia  pracujú  v  päťčlenných  skupinách  na  nasledujúcich  otázkach  (približne  jednu  hodinu).  •  
Pracujte  v  skupinách  po  piatich  a  diskutujte  o  nasledujúcich  otázkach.  Trvanie:  1  hodina  •  Je  vo  
vašej  krajine  potrebný  “Class  Time”?  prečo?  •  Čo  by  ste  si  mysleli  o  zavedení  jednej  hodiny  triedneho  
času  vo  vašej  triede?  Plusy  a

zápory.

Spôsoby,  akými  sa  učia  
konať  •  Zodpovednosť  ide  obojstranne  
•  Prevezmite  zodpovednosť  •  Nič  sa  
nemení  samo  od  seba,  takže  aj  keď  si  možno  myslíte,  že  je  to  •  chyba  všetkých  
ostatných,  VY  musíte  niečo  urobiť,  aby  ste  to  zmenili  •  Hovorte  o  tom  •  Každý  
musí  nastoliť  problémy  •  Zapíšte  si  to!  •  Vytvorte  manifest  triedy,  kde  bude  

napísané,  o  čom  ste  •  hovorili,  spolu  s  pravidlami  triedy.  Je  možné,  že  si  musíte  
pamätať,  aby  ste  všetkých  pozdravili;  že  sa  nesmie  ohovárať  ani  prevracať  

zrak.  Vytlačte  si  ho  a  zaveste  v  triede.  •  Ozdobte  •  Vždy  je  lepšie  byť  niekde,  kde  sa  
cítite  pohodlne.  Vyveste  •  plagáty  na  stenu,  urobte  si  útulný  kútik  a  dohodnite  sa,  aký  druh  hudby  •  

chcete  púšťať  počas  prestávok.  •  Zábavné  nápady

•  Je  dobrý  nápad  robiť  niečo  spolu,  čo  nie  je  o  škole.  Usporiadajte  filmový  večer,  usporiadajte  párty  alebo  
sa  dohodnite  na  spoločnom  raňajkovaní  v  sobotu.  Ale  nezabudnite  nikoho  nevylučovať!

•  Je  pre  vás  nevyhnutné  prejaviť  záujem  a  starostlivosť  o  vašich  študentov?  Ako  to?  •  Čo  by  ste  
chceli  dosiahnuť  pomocou  Class  Time?  Kto  vám  pomôže,  aby  to  bolo  možné?
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Smútok

•  Hovorte  o  období,  keď  ste  sa  báli.  •  Čo  vás  ešte  
môže  vystrašiť?  •  Kto/čo  vám  môže  pomôcť,  keď  sa  
bojíte?  •  Bojíš  sa  niekoho/niečoho  v  škole?  •  Ako  vidíte,  že  
sa  človek  bojí?  •  Ako  môžete  najlepšie  prijať  pomoc/poskytnúť  
pomoc?

•  Študenti  sa  budú  cítiť  osamelo  a  najmä  vtedy,  keď  budú  mať  v  sebe  problémy/smútok

•  Vidíte,  či  je  človek  v  smútku?  Ako?  •  Čo  urobíte,  ak  
zistíte,  že  jeden  z  vašich  spolužiakov  je  smutný?  •  Ak  sa  cítite  smutný,  čo  by  ste  
očakávali  od  svojich  spolužiakov/učiteľov?  •  Povedzte  o  čase,  keď  ste  boli  naštvaní  a  
niekto  vám  pomohol  alebo  vás  utešil.

Privácie  (základné  potreby)  
•  Skúšali  ste  niekomu  veľmi  chýbať?  -  Povedz  nám  o  tom.  •  Čo  sa  stalo?  •  Ako  
ste  sa  mohli  posunúť  ďalej?  •  Je  niečo  alebo  niekto,  kto  vám  môže  pomôcť,  
keď  sa  tak  cítite?

rodiny  a  zložité  veci  týkajúce  sa  osobných  zmien  v  živote  alebo  ťažkostí  stať  sa  súčasťou  skupín  je,  ako  
začať  takéto  rozhovory.

Možné  otvorenie  konverzácie  na  použitie:

Radosť  •  Hovorte  o  čase,  keď  ste  boli  šťastní.  •  Skúste  
opísať,  ako  ste  sa  cítili  v  hlave  a  v  tele.  •  Sú  iní/iní,  ktorí  ťa  môžu  
urobiť  šťastným?  •  Vedia  vás  spolužiaci  v  škole  potešiť  –  ako?  •  Ako  
môžete  vidieť,  že  je  človek  šťastný?

Šikanovanie /  
Urážanie  •  Urážali  ste  niekoho?  •  
Skúšali  ste,  aby  vás  niekto  dráždil?  •  Aké  to  je  byť  
podpichovaný?  •  Čo  ste  si  mysleli,  keď  ste  boli  

šikanovaní?  •  Prečo  si  myslíte,  že  niekto  dráždi  ostatných?  
•  Ako  môžete  pomôcť  niekomu,  kto  je  podpichovaný?  •  
Skúsili  ste  jedného  zo  srandy  podpichnúť  –  a  druhému  •  to  
nepripadalo  vtipné?  •  Aké  to  bolo?  Stali  ste  sa  opäť  dobrými  
priateľmi?  •  Ako  sa  môžete  znova  spriateliť  s  niekým,  koho  ste  •  
šikanovali  alebo  ste  si  boli  doberaní?
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Strach
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2.  Mal  som  konfliktné  situácie,  kedy  som  prejavil  OTVORENÚ  myseľ?

1.  Prejavil  som  odhodlanie,  záujem  a  vrúcnosť?

Cvičenie  3.

•  Potom  diskutujte  so  študentmi  o  tom,  čo  je  dobrá  komunita.  Napíšte  všetky  slová

Racionálne  

Cieľom  tejto  aktivity  je,  aby  študenti  uvažovali  o  tom,  že  priateľstvá  a  účasť  v  komunitách  ovplyvňujú  ich  pohodu  a  
schopnosti  empatie.  Študenti  môžu  okrem  iného  pracovať  na  tom,  čo  je  to  dobré  priateľstvo  a  komunita,  a  lepšie  sa  
vyzbrojiť  na  hľadanie  toho,  čo  im  v  ich  živote  dáva  hodnotu.

Sme  kamaráti  alebo  spolužiaci?

3.  Bol  som  pripravený  zmeniť  svoje  vlastné  (neoprávnené)  vnímanie/názory?

na  tabuli  a  nechajte  všetkých  študentov  povedať,  čo  si  myslia.

Prejavil  som  odhodlanie,  záujem  a  vrúcnosť?  Mal  som  konfliktné  situácie,  keď  som  ukázal  OTVORENÚ  myseľ?  Bol  som  

pripravený  zmeniť  svoje  vlastné  (neoprávnené)  vnímanie/názory?

•  Začnite  brainstormingom  so  študentmi  o  tom,  čo  je  dobré  priateľstvo.  Napíšte  všetky

Vždy  je  dôležité  reflektovať  svoju  rolu  učiteľa  pri  práci  s  pocitmi  a  problémami  žiakov.  Preto  si  tieto  otázky  môžete  
položiť  neskôr,  aby  ste  sa  uistili,  že  aj  vy  sa  neustále  vzdelávate  a  zdokonaľujete  –  pričom  zostanete  empaticky  
otvorení:

Bol  som  schopný  regulovať  sa,  keď  som  sa  stretol  s  intenzívnymi  emóciami?  Zameral  som  sa  skôr  na  dobré  úmysly  

ako  na  správanie?  Odišiel  som  zo  študenta/triedy  v  dobrom  slova  zmysle?

6.  Odišiel  som  zo  študenta/triedy  v  dobrom?

(Nie  je  potrebný  žiadny  materiál)

slová  na  tabuli  a  nechajte  všetkých  študentov  povedať,  čo  to  pre  nich  znamená.

Postup  

Tréner  (koordinátor)  hovorí:  Aktivita  
je  zostavená  v  4  fázach,  ktoré  kladú  dôraz  na  aktiváciu  predbežného  porozumenia,  objasnenie  pojmov,  prípravu  
hrania  rolí  a  prezentáciu  hrania  rolí.

Vždy  je  dôležité  reflektovať  svoju  rolu  učiteľa  pri  práci  s  pocitmi  a  problémami  žiakov.  Preto  si  tieto  otázky  môžete  
položiť  neskôr,  aby  ste  sa  uistili,  že  aj  vy  sa  neustále  vzdelávate  a  zdokonaľujete  –  pričom  zostanete  empaticky  
otvorení:

4.  Bol  som  schopný  regulovať  sa,  keď  som  sa  stretol  s  intenzívnymi  emóciami?

Ciele  
Pozornosť  na  súvislosti  a  sociálne  a  emocionálne  pravidlá.
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5.  Zameral  som  sa  skôr  na  dobré  úmysly  ako  na  správanie?

Materiály
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zvyčajne  budú  mať  svojich  priateľov  radi  iným  spôsobom.

•  Pokiaľ  ide  o  priateľstvá,  študenti  si  ich  vybrali  sami.  Preto  oni

potom  hádajte,  ktoré  slovo  alebo  vetu  skupina  predvádza.

či  sú  telá  oproti  sebe  alebo  od  seba.  Otázky  je  možné  položiť  skupine,  ktorá  hrala  rolu,  aj  zvyšku  triedy.
•  Pokojne  sa  pýtajte  na  hranie  rolí  so  zameraním  napríklad  na  mimiku,  príp

•  Nechajte  študentov,  aby  sa  podelili  o  to,  čo  je  podstatné  v  dobrej  komunite  a  dobrom  priateľstve.  -  Čo  je  
dôležité  v  priateľstvách  a  komunitách?  -  Aké  sú  presné  rozdiely  medzi  priateľstvom  a  komunitou?

čokoľvek  pri  prezentovaní.

Príkladom  komunity,  kde  si  študenti  nevyberajú,  s  kým  budú,  môže  byť  trieda,  futbalový  tím,  zbor  alebo  
skautský  tábor.  Existuje  spoločný  záujem,  príčina  alebo  cieľ,  ku  ktorému  študenti  pracujú,  keď  sú  súčasťou  
komunity.  V  komunite  je  každý  povinný  správať  sa  k  sebe  s  rešpektom.  Napriek  tomu  sa  študenti  nemusia  mať  
radi  alebo  byť  s  každým  kamaráti.

•  Skupiny  potom  môžu  ukázať  svoje  hranie  rolí  zvyšku  triedy.  Ostatní  študenti  môžu

ostatní  v  triede)  sa  pokúste  vytvoriť  hru,  ktorá  vyjadruje  ich  slovo  alebo  frázu.  Sami  sa  musia  rozhodnúť,  
ako  najlepšie  ukázať  ostatným  v  triede,  čo  majú  povedať.

Čo  treba  sledovať  •  

Ako  študenti  navzájom  spolupracujú:  prispievajú,  počúvajú,  robia  kompromisy,  zahŕňajú  všetko  a  uznávajú  
nové  nápady.  •  Baví  ich  pracovať  samostatne,  využívať  svoju  predstavivosť  a  v  dobrej  viere  to  

prezentovať  ostatným?
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Ide  o  nasledujúce  pravidlá:  •  
Študenti  majú  päť  až  desať  minút  na  to,  aby  si  vymysleli  a  precvičili  svoje  hranie  rolí.  •  Každý  v  skupine  by  
mal  byť  súčasťou  hrania  rolí  a  študenti  by  nemali  hovoriť

•  Študenti  následne  pracujú  v  skupinách  po  4  na  vytvorení  rolovej  hry,  v  ktorej  im  dajú  poznámky  s  
rôznymi  slovami  alebo  frázami,  ktoré  charakterizujú  priateľstvá  alebo  komunity,  napr.  spolupráca,  
starostlivosť,  odpustenie,  bezpečnosť,  rešpekt,  dôverujeme  si,  mať  rovnaké  ciele,  máme  sa  radi,  bavíme  
sa  spolu,  pomáhame  si  –  alebo  hocijaké  dobré  z  brainstormingu.

Rôzne  otázky  •  Čo  si  
myslíte,  že  sa  tu  stalo?  •  Čomu  ste  venovali  
osobitnú  pozornosť?  •  Ako  zistíte,  či  ide  o  komunitu  
alebo  priateľstvo?  •  Čo  ukázala  reč  ich  tela?  •  Ak  by  ste  mali  ukázať  
komunitu,  ktorá  nefunguje,  ako  by  ste  pózovali?

•  Keď  skupiny  dostanú  svoje  poznámky,  môžu  (bez  toho,  aby  sa  slovo  zobrazilo

Všetky  skupiny  týmto  spôsobom  predvádzajú  svoje  hranie  rolí  a  učiteľ  zdôrazňuje  podstatné  body.
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•  Ako  by  mala  byť  organizovaná  skupinová  práca  a  na  akom  základe  by  skupiny  mali  byť

Partneri  projektu  Empatia  pre  deti.

rozdelený?

Poznámky  pre  
učiteľov  Pred  začatím  cvičenia  môže  byť  potrebné,  aby  učiteľ  zvážil  nasledujúce  otázky.  •  Ako  
žiaci  najlepšie  pochopia  pojmy  priateľstvo  a

•  Ako  sa  uistím,  že  podobnosti  aj  rozdiely  medzi  priateľstvom  a

•  Kde  môžu  skupiny  pracovať  s  hraním  rolí?  •  Ako  
zabezpečím,  aby  sa  všetci  študenti  stali  súčasťou  skupinového  hrania  rolí?

Zástupcovia  partnerov  Empatia  pre  deti  sa  vo  februári  2020  stretli  s  Ibenom  Sandahlom  v  
slovinskej  Ľubľane,  aby  oficiálne  spustili  projekt  E4C.

komunita?

komunity  sú  artikulované?
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Cvičenie  môže  byť  diferencované  v  závislosti  od  ročníka  triedy.  Mladší  žiaci,  priamočiarejšie  
otázky  –  starší  žiaci,  podrobnejšie  rozhovory,  kde  žiaci  môžu  čerpať  z  vlastných  skúseností.
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3.  deň  tréningové  postupy

•  Ak  vám  rodičia  povedia,  aby  ste  sa  rozviedli.  

•  Ak  sa  váš  priateľ  veľa  rozpráva  s  iným  chlapcom/dievčatkom  z  triedy.  •  Ak  ste  

smutný  a  neodvažujete  sa  to  povedať  nahlas.

Učiteľ  rozdá  študentom  pracovný  list  „Aké  výzvy“ (pozri  prílohu  v  súbore  nástrojov).  Tu  sú  študenti  požiadaní,  aby  
opísali:

Ak  existujú  študenti,  ktorí  nevedia  myslieť  na  žiadne  náročné  situácie,  môžu  rozpoznať  niektoré  z  
nasledujúcich  situácií:
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•  Tri  rôzne  situácie,  celkom  stručne,  keď  sa  pokúsili  byť  smutní,  vystrašení,  neistí,

•  Večierok,  na  ktorý  vás  nepozvali.  •  Ak  sa  váš  

priateľ  zrazu  nechce  s  vami  rozprávať.  •  Ak  sú  vaši  rodičia  alebo  

učitelia  nahnevaní  alebo  sklamaní  z  niečoho,  čo  ste  urobili.  •  Ak  zažijete,  že  vás  niektorí  priatelia,  s  ktorými  sa  

zvyčajne  rozprávate,  držia  vonku

Kognitívny  diamant

alebo  nahnevaný,  a  kde  nevedeli,  čo  majú  robiť.

Školiaci  manuál  3  (Základný  3).  Chaos  verzus  harmónia

Cvičenie  1  
Postup  

Objaví  sa  v  nich  myšlienka:  'Prečo?'  Domnievajú  sa,  že  možno  tam  bola  iná  príčina,  než  tá,  ktorú  im  povedali,  a  či  to  
v  skutočnosti  súviselo  s  možným  rozchodom.  Smútok  narastá  a  sklamanie  napĺňa  celé  telo.  Ako  reakcia  je  dané  
chladné  rameno  a  rodí  sa  vzdialenosť.  V  takejto  situácii  vzniká  myšlienka ,  ktorá  sa  stáva  pocitom ,  ktorý  ovplyvňuje  
telo  a  nakoniec  vedie  k  akcii.

výklenok.

Môže  to  byť  napríklad  preto,  že  sa  báli  zranenia  alebo  odmietnutia.  Môže  to  byť  zo  skúseností,  ktoré  zažili  s  
priateľmi,  učiteľmi,  rodinou,  milencami  alebo  inými.
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•  Ak  o  vás  niekto  napísal  negatívne  na  sociálnych  sieťach.  •  Ak  ste  nervózni,  že  

vás  niekto  v  triede  ohovára.  •  Ak  sa  rozhorčíte.

odpovedať.

Spoločný  spev  
Začnite  ráno  o  spevom  dvoch  piesní  zo  žiackeho  spevníka.  Nechajte  dvoch  žiakov,  aby  si  vybrali  pieseň  (prípadne  
ju  nechajte  striedať  podľa  protokolu).  Ak  viete  hrať  na  gitare,  je  to  len  dobré  –  inak  si  každý  spieva,  ako  najlepšie  
vie.  Spev  je  krásny  spôsob,  ako  začať  deň,  pretože  spája  a  vytvára  vnútorný  pokoj  a  spoločnú  pozitívnu  energiu.

Otázka  dňa  Keďže  je  
nevyhnutné  dať  študentom  sebaurčenie  a  uznanie  ich  kompetencií,  učiteľ  ich  môže  každý  týždeň  požiadať,  aby  
napísali  niekoľko  otázok  na  malý  papierik.  Môže  ísť  o  všelijaké  otázky,  na  ktoré  chce  študent  odpovedať,  ako  napr.

Učiteľ  využije  pár  minút  na  to,  aby  ukončil  spev  5  hlbokými  riadenými  nádychmi.

Zhrnutie  otázok  pre  študentov  •  Aké  to  
bolo  vypĺňať  hárok?  •  Rozpoznali  ste  vo  svojich  
situáciách  procesy  kognitívneho  diamantu?  •  Získali  ste  nové  perspektívy  so  znalosťami  „Kognitívneho

Ranné  rutiny
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•  Ak  ste  poslali  osobnú  textovú  správu  priateľovi/spolužiakovi  a  nedostali  ste  a

Príklady

v  budúcnosti?

Otázky  študentov  budú  základom  pre  „Otázku  dňa“  v  nasledujúcom  týždni,  s  ktorou  sa  študenti  stretnú  ráno  –  
napíšu  na  tabuľu.  Keď  žiaci  vstúpia  do  triedy,  musia  v  zošite  v  tichosti  odpovedať  na  otázku  dňa,  kým  na  ňu  všetci  
neodpovedia.  To  triedu  spája,  dáva  pokoj  a  zamyslenie  a  dáva  pocit  zmyslu,  pretože  vedia,  že  s  otázkami  prišli  sami.

Učiteľ  využije  10  minút  na  vypočutie  niektorých  odpovedí  a  kolo  ukončí  5  hlbokými  nádychmi  a  výdychmi.

Cvičenie  2

diamant“,  ktorý  teraz  poznáte?

"Prečo  musíme  robiť  domáce  úlohy?"  "Aká  je  tvoja  obľúbená  farba?"  "Prečo  niekto  dráždi?"  "Prečo  hovoríš,  že  mačky  
majú  sedem  životov?"  "Najlepšia  vec  na  priateľovi  je...?"

•  Ako  môžete  aktívne  používať  „kognitívny  diamant“  v  situáciách,  ktoré  môžete  nájsť

"To,  čo  najviac  milujem,  je...?"
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Úplne  vydýchnite  ústami  a  vydýchnite  zvuk  do  8.

•  Učiteľ  vedie  slovami:  •  Natiahnite  ruky  
do  strán,  zdvihnite  ich  k  oblohe  a  potom  sa  uvoľnite.  •  Točte  celé  telo  zo  strany  na  stranu  a  kývajte  
rukami  dopredu  a  dozadu.  •  Zdvihnite  sa  na  špičky  a  natiahnite  prsty  vysoko.  •  Pokrčte  kolená  a  ruky  
pretiahnite  dozadu.  •  S  pokrčenými  kolenami  zdvihnite  ruky  vysoko.  •  Zatlačte  nadol  cez  chodidlá  a  
natiahnite  si  chrbticu  tak,  aby  bola  dlhá.  Rolujte  ramená  dozadu  a  stlačte  dlane  k  sebe.  •  Sadnite  si  s  
prekríženými  nohami  (stále  v  kruhu).  Zvýšte  si  chrbticu,  vytočte  ramená  dozadu  a  ruky  si  položte  na  
kolená.  •  Stále  pohodlne  seďte  a  zatvorte  oči.  Zhlboka  sa  nadýchnite  a  dlho  vydýchnite.

•  Čo  si  myslíte  o  dobrej  rannej  rutine?

Učiteľ  vedie:  Úplne  
vydýchnite  ústami  a  vydýchnite  zvuk.  Zatvorte  ústa  a  potichu  sa  nadýchnite  nosom  do  mentálneho  počtu  
4.  Zadržte  dych  na  7.

Dychové  cvičenie  
Toto  cvičenie  je  dobré  pre  študentov,  keď  sa  potrebujú  sústrediť  a  koncentrovať  na  úlohu.  Zaberie  to  5  minút  a  
vytvorí  dobrý  štart  do  dňa.

Študenti  sa  môžu  postaviť  do  kruhu  a  urobiť  niekoľko  cvičení  so  zameraním  na  dýchanie  a  rovnováhu.

Jóga  poskytuje  spôsob,  ako  zmierniť  stres  a  získať  koncentráciu.  Učením  jednoduchých  jogových  pozícií  sa  ich  
pozornosť  dá  udržať,  čím  sa  zníži  nahromadený  stres.

Čas:  45  minút  diskutujte  v  skupinách  po  piatich  o  týchto  otázkach:

Teraz  dovoľte,  aby  vám  na  myseľ  prišlo  slovo,  ktoré  popisuje,  ako  chcete  byť  dnes.  Môže  to  byť  slovo  ako  
„radostný“,  „láskavý“,  „priateľský“  alebo  „zvedavý“.  Môže  to  byť  slovo  ako  „šťastný“,  „pokojný“,  „nadšený“  alebo  
„statočný“.  Vyberte  si  slovo,  ktoré  najlepšie  vystihuje,  ako  sa  chcete  cítiť.  Držte  to  vo  svojej  mysli.  Keď  sa  
nadýchnete,  nabudíte  sa  pocitom,  ktorý  chcete,  a  keď  vydýchnete,  pošlite  tento  pocit  do  sveta.  Cíťte  sa,  akí  
chcete  byť  dnes.  Opäť  sa  zhlboka  nadýchnite  a  dlho  vydýchnite.  Otvor  oči.  Ste  pripravení  na  tento  deň.
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Ranná  joga  
Ranná  joga  je  výrazne  pozitívny  spôsob,  ako  začať  školský  deň.  Mnohí  žiaci  môžu  prísť  do  školy  vystresovaní  
alebo  vystresovaní  už  od  rána,  ak  rodičia  doma  nevytvorili  nejaký  trvalý  ranný  režim.  Študentom  to  môže  sťažiť  
učenie  a  prijímanie  pokynov,  pretože  ich  myšlienky  sú  často  narušené  obavami.

Smútočné  rutiny  –  diskusie

Nechajte  celé  telo  relaxovať.  Všimnite  si  vzduch,  keď  sa  znova  zhlboka  nadýchnete  a  vydýchnete.  -  Je  to  
cool?  -  Cítite  teplo?
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Prvý  modul
Pravidlá  triedy

Porozprávajte  sa  so  žiakmi  o  pravidlách  triedy.  Použite  nasledujúce  otázky:

Racionálne

•  Čo  sú  pravidlá  triedy?

•  Môžu  sa  pravidlá  líšiť  v  rôznych  kontextoch?  •  Prečo  sú  

pravidlá  triedy  dôležité?

Postup

•  Sú  niektoré  z  nich,  ktoré  môžu  pracovať  pre  vás  a  vašu  triedu?  •  Kedy  začnete  
zavádzať  ranné  rutiny?  •  Čo  dosiahnete  rannými  rutinami?  •  Ako  môžete  vedieť,  
že  sa  to  podarilo?

Učiteľ  spolu  so  žiakmi  vypracuje  niekoľko  triednych  pravidiel,  ako  môžu  byť  dobrými  spolužiakmi.  Môžu  vytvoriť  
zdravé  a  starostlivé  prostredie  v  triede,  aby  sa  každý  cítil  v  triede  akceptovaný  a  pohodlne.

Materiály

Nechajte  študentov,  aby  si  navzájom  prezentovali  svoje  návrhy  tak,  že  si  ich  zapíšu,  nakreslia,  postavia  v  LEGO  alebo  

ukážu  ako  drámu.
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(Nie  sú  potrebné  žiadne  materiály).

Predpokladajme,  že  študenti  zažijú  nevhodné  reakcie  učiteľa  alebo  spolužiakov,  ich  schopnosť  rozlišovať  medzi  
dobrom  a  zlom  môže  byť  rozmazaná.  Pochopenie  študentov  je  rozhodujúce  pre  dosiahnutie  konzistentného  
empatického  vzoru  správania  a  miesta,  kde  sa  môžu  cítiť  bezpečne.  Preto  môže  byť  dobrý  nápad  mať  v  triede  pravidlá  
na  zabezpečenie  najlepších  možných  podmienok  pre  blaho  a  rámec  správania,  o  ktorý  sa  môže  oprieť  každý.

Rozdeľte  žiakov  do  skupín  po  3-4  žiakoch.  Nechajte  skupiny  pracovať  na  nasledujúcich  otázkach:  •  Opíšte  

jednu  situáciu,  v  ktorej  by  mohlo  byť  potrebné  pravidlo  triedy  (napr.  pri  jedle,  rozprávaní

Ciele  
Spoločenstvo,  spoluzodpovednosť  a  súdržnosť.

počas  vyučovania,  prestávka,  pocit  rozrušenia,  potreba  
pomoci).  •  Prečo  je  to  v  tejto  situácii  nevyhnutné?  •  Aké  by  
malo  byť  pravidlo  triedy?
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Príprava  pre  učiteľa  •  Na  základe  
návrhov  študentov  sformulujte  5-7  triednych  pravidiel,  ktoré  zodpovedajú  vašim

Čo  pozorovať

Druhý  modul

Poznámka  pre  trénera  (koordinátora)

vlastné  želania  o  pravidlách  triedy.

Vedomie,  že  pravidlá  sa  vytvárajú  spoločne,  vytvára  v  triede  pocit  bezpečia,  pretože  každý  vie,  k  čomu  sa  má  vzťahovať.

Úpravy  sa  vykonávajú  spoločne.  •  Pravidlá  
triedy  sa  skopírujú,  zalaminujú  a  zviditeľnia  sa  v  triede.
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Pravidlá  triedy

Triedny  poriadok  je  odovzdaný  rodičom  pri  najbližšej  príležitosti  alebo  prostredníctvom  komunikačného  nástroja  
školy.

•  Pozvite  žiakov  na  spoločnú  diskusiu  o  tom,  či  sú  pravidlá  triedy  komplexné  alebo  či

rastie  empatia?
•  Čo  si  môžete  vziať  so  sebou,  o  čom  viete,  že  funguje?  •  Ako  to  
budete  prezentovať?

niečo  dôležité  chýba  –  niečo,  čo  ste  v  ich  návrhoch  prehliadli.

•  Povedzte  študentom,  že  ste  na  základe  ich  návrhov  sformulovali  návrh  triedneho  pravidla.  •  Preštudujte  si  
pravidlá  triedy  pre  študentov.  Popíšte  všetky  súvislosti  a  podobnosti  medzi  nimi

V  prípade  potreby  je  možné,  aby  učiteľ  v  priebehu  roka  upravil  pravidlá  spolu  s  triedou.  Pravidlá  by  sa  nemali  
chápať  ako  nepružné  a  nepružné,  ale  ako  spoločný  referenčný  rámec,  s  ktorým  sa  môže  každý  v  triede  oprieť  a  o  
ktorý  sa  môže  oprieť.

rôzne  návrhy  skupín.

Pracujte  s  cvičením  a  diskutujte  o  nasledujúcich  otázkach:  •  Ako  teraz  
komunikujete  sociálne  hodnoty  triedy?  •  Bude  fungovať  pre  vašu  triedu,  
aby  vytvorila  nejaké  „Pravidlá  triedy“?  •  Môžu  pravidlá  triedy  pomôcť  triedu  
upokojiť  a  znovu  získať  rovnováhu?  •  Keď  všetci  študenti  prevezmú  
spoluzodpovednosť  za  to,  ako  byť  so  sebou  a  okolo  seba,  môže

Machine Translated by Google



Postup  školenia  4.  deň

Cvičenie  1

Tréningový  manuál  4  (Essential  4).  Vytváranie  cvičení  v  bezpečnej  
atmosfére  pre  učiteľov  a  študentov

Zvážte  tieto  otázky  v  päťčlenných  skupinách  počas  jednej  hodiny:  
•  Opíšte  ostatným  v  skupine,  ako  vyzerá  trieda  vašej  triedy?  •  Čo  pre  atmosféru  v  triede  znamená,  
že  je  relevantná  a  osobná?  (Urobte

•  Je  pravdepodobné,  že  vaši  študenti  dostanú  podporu  pre  tento  projekt  z  domu?  (Príspevok  plagátov,  
rastlín,  nábytku,  kníh  atď.)  •  Čo  si  myslíte,  že  bude  pre  študentov  znamenať  vytvorenie  osobnej  a  

príjemnej  atmosféry  v  triede?  •  Je  vo  vašom  systéme  podpory  niekto,  koho  by  ste  chceli  zapojiť?  (Tím  okolo

študenti  sa  cítia  uvoľnenejší,  napätejší,  nervóznejší,  pripútaní  atď.?

Reč  tela

Cvičenie  2

Spoluzodpovednosť  za  triedu

vašich  študentov?  •  
V  ktorých  situáciách  sa  to  stáva?  (Ste  v  rovnováhe  alebo  nie?)  •  Aké  reakcie  dostávate  od  
študentov?  •  Tak  ako  študenti  nekonajú  vedome  zle,  ani  vy  nie  –  teda  ako  sa  cítite

Existuje  niekoľko  rôznych  faktorov  v  triede,  ktoré  sú  dôležité  pre  celkové  vzdelávacie  prostredie  a  atmosféru.  
Patria  sem  návrh  nábytku  a  vybavenia  triedy,  umiestnenie  stolov  a  stoličiek,  výzdoba  a  skladovanie  a  
dostupnosť  technológií.  Je  to  dobrý  pocit  byť  na  mieste,  ktoré  vyžaruje  osobnosť  a  teplo.  Zapojením  žiakov  do  
vytvárania  takejto  triedy  sa  lepšie  postarajú  o  veci,  ak  pre  nich  niečo  znamenajú  a  podieľali  sa  na  ich  realizácii.
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potom,  keď  uvažujete  o  svojom  správaní?  •  Ako  by  ste  
sa  namiesto  toho  chceli  cítiť?  •  Ako  sa  môžete  zmeniť  z  
negatívneho  používania  neverbálneho  jazyka  na  zámerné  vyjadrovanie  starostlivosti,  rešpektu  

a  „som  tu  pre  vás“?

Diskusia  s  učiteľmi  Ďalšiu  

hodinu  diskutujte  v  skupinách  po  piatich  o  nasledujúcich  otázkach,  po  ktorých  nasleduje  10  minútová  prestávka.

trieda,  zástupcovia  rodičov,  vedenie  školy,  iní?)

•  Používate  niekedy  zámerne  neverbálnu  komunikáciu,  aby  ste  ukázali,  kto  je  zodpovedný?

•  Aký  by  mohol  byť  prvý  krok,  aby  sa  to  stalo?
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Zdôvodnenie  

Primárnym  účelom  tohto  cvičenia  je  posilniť  jednotu  a  spoločenstvo  –  a  ukázať,  že  bezpečná  atmosféra  sa  
vytvára  spoločným  úsilím.  Tá  zábava  a  smiech  zároveň  posilňuje  spolupatričnosť  a  dodáva  chuť  spolupracovať  
a  byť  k  sebe  empatickí.

Spolupracujúci

ale  

tentoraz  to  musí  byť  doručené  iným  spôsobom  (cez  nohy,  ľavou  rukou,  cez  hlavu  atď..  Rozhoduje  ten,  kto  
začínal.  •  Štvrté  kolo:  Raz  žiaci  ovládajú  vzor  a  druhé  a  tretie  kolo,

sú  pripravení  na  štvrté  kolo.  Začnite  s  jednou  volejbalovou  loptou  (a  počkajte  s  ostatnými).

,

Ciele  
Zhromaždiť  študentov  v  atmosfére,  kde  sú  chyby  vítané.  Ide  o  to,  aby  sa  študenti  stretli  a  zabavili  sa  navzájom;  
spolupracovať,  smiať  sa  spolu  a  spoznávať  sa.  Nejde  o  to,  ČO  robia,  ale  AKO  to  robia.

ovládanie  vzoru.

Cvičenie  3

•  Druhé  kolo:  Teraz  musíte  do  hry  vložiť  ešte  jednu  loptičku.  Nechajte  kolo  pokračovať  tak,  aby  žiaci  pokračovali  
v  vzore  len  s  dvoma  loptičkami,  aby  na  ne  dávali  pozor.  •  Tretie  kolo:  Teraz  musíte  do  hry  pridať  ďalšie  

loptičky.  Začnite  s  jedným

Toto  je  vzor  triedy,  ktorý  musí  pokračovať.  Každý  musí  dostať  loptu  (ten,  kto  s  loptou  začínal,  musí  mať  
poslednú  prihrávku).
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•  Prvé  kolo:  hrajte  s  loptou  rýchlo  a  presne  2-3  minúty,  kým  budú  mať

Materiály  

Rôzne  lopty:  napr.  volejbalová,  tenisová,  futbalová,  rugbyová.

Študenti  musia  hrať  presne  ten  istý  vzor,  keď  zavolajú  osobu,  ktorej  majú  hodiť,  a  zahrajú  loptičku.  
Teraz  však  musí  študent  nasledovať  loptu,  keď  ju  hodí,  prebehnúť  ju  a  postaviť  sa  na  miesto  svojho  
partnera.  Majú  spoločnú  zodpovednosť  za  presnú  hru  s  loptou  a  vyhýbanie  sa  vzájomným  úderom  pri  
behu  a  udržiavaní  tvaru  kruhu.

Postup  

Tréner  vysvetľuje:  
Postavte  sa  do  veľkého  kruhu  (celá  trieda).  Prvý  z  vás  zavolá  meno  spolužiaka  oproti  sebe  a  podá  mu  loptu  
(loptu  môže  dostať  iba  raz).  Lopta  je  chytená  a  ten  s  loptou  podobne  volá  iného  spolužiaka  a  presne  podáva.  
Takto  to  pokračuje  s  menami  a  prihrávkami,  až  kým  nebudú  mať  všetci  loptu.

•  Piate  kolo:  ako  štvrté  kolo,  ale  s  viacerými  loptičkami  v  hre  súčasne.  •  Šieste  kolo:  ako  piate  kolo,  
ale  teraz  úplne  bez  zvuku.  Musíte  si  byť  vedomí  toho,  od  koho  dostanete  loptu  a  kde  je  váš  prihrávajúci  

partner.  Používajte  reč  tela.
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Diskusia  a  spätná  väzba

Čo  pozorovať  Väčšia  

spolupráca,  posilnenie  zmyslu  pre  komunitu  a  radosť.

Otázky  na  zhrnutie  •  Ako  
sa  vám  darilo  spolupracovať  a  pomáhať  si  pri  riešení  úlohy?  •  Bavili  ste  sa?  •  Ako  ste  
komunikovali?

•  Čo  sa  stane  s  atmosférou,  keď  študenti  spolu  robia  niečo  zábavné?  •  Čo  je  potom  možné?  •  Čo  to  robí  
s  vami  ako  s  ich  učiteľom?  •  Čo  to  pre  vás  znamená?  •  Ako  to  môžete  cítiť  vo  svojom  tele?  •  Núti  vás  to  
robiť  niečo  iné?  •  Chcete  urobiť  viac  alebo  menej  pre  vytvorenie  bezpečnej  a  dobrej  atmosféry  v  triede?  
prečo?  •  Čo  si  z  tohto  cvičenia  môžete  odniesť?
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Poznámka  pre  trénerov  (koordinátorov)

Zvážte  tieto  otázky  –  zapíšte  si  svoje  myšlienky  •  Je  pre  vás  dôležité,  
aby  vaši  študenti  cítili  spolupatričnosť  a  komunitu?  Prečo  alebo  prečo

Ak  je  to  potrebné,  urobte  si  počas  cesty  niekoľko  prestávok  a  porozprávajte  sa  o  tom,  ako  môže  učiteľ  čo  najlepšie  
vyriešiť  úlohu,  a  zakončite  cvičenie  rozhovorom  o  tom,  ako  si  môžu  navzájom  čo  najlepšie  pomôcť  a  ako  vzor  funguje.

nie?

Spolupracujúci

•  Sedem  kôl:  Teraz  sa  môžete  rozdeliť  do  dvoch  rovnakých  skupín  a  v  každej  vytvoriť  nový  vzor  a  súťažiť  proti  sebe.  
Tím  môže  odohrať  loptičky  najrýchlejšie  v  troch  celých  kolách.
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Deň  5.  Postup  tréningu

Aktivity  pre  učiteľov  a  študentov

Poznámky  pre  trénerov  (koordinátorov)
Tréningový  manuál  5  (Essential  5).  Silnejší  podporný  systém  podporuje  empatiu.

Cvičenie  si  vyžaduje,  aby  jedna  osoba,  ktorá  sa  venuje  pozornosť,  a  jedna  osoba,  ktorá  „pohovorí“  s  osobou,  ktorá  je  

zameraná.  Zvyšok  v  skupine  počúva  a  možno  si  robí  poznámky,  ak  je  niečo,  čo  upúta  ich  pozornosť  (pozor  na  silné  
stránky).

Tímy  

Predpokladajme,  že  učitelia  sa  musia  cítiť  motivovaní  a  riadiť  svoje  zdroje  najlepším  možným  spôsobom,  podporovať  
rovnováhu  a  energiu,  potrebujú  mať  okolo  seba  dobrých  kolegov.  Byť  súčasťou  zdravého,  dobre  fungujúceho  
vzdelávacieho  prostredia  znižuje  stres.  Poskytuje  väčšiu  radosť  a  robí  každodenný  život  pohodlnejším  s  pocitom  
spolupatričnosti  a  komunity.

Cvičenie  má  päť  častí,  rozdelených  na  30  minút  pre  prvú  časť  a  15  minút  pre  zvyšok.

Cvičenie  1

Keď  sú  nablízku  profesionálni  sparring  partneri,  aby  počúvali,  podporovali  a  poskytovali  spätnú  väzbu,  učitelia  sa  
javia  ako  súdržná  jednotka  a  nie  len  jedna  –  zraniteľnejšia  –  jednotka.  Vďaka  tomu  sú  lepšie  vybavení  a  už  nie  sú  
vystavení  kritike  zo  strany  rodičov,  študentov  alebo  vedenia.  Keď  je  účel  jasný  a  vedie  k  lepšej  pedagogickej  práci,  
tímová  práca  učenia  a  pohody  funguje  najlepšie.

Prvá  časť:  

Zameraná  osoba  začne  rozprávať  o  osobných  silných  a  slabých  stránkach  učiteľa  –  otvára  sa  tak,  ako  je  to  príjemné.  
Cieľom  je  pomôcť  sústredenej  osobe  lepšie  porozumieť  reakčným  vzorcom  a  tomu,  kto  je  ako  profesionál.

Anketár  kladie  otázky  ako:  •  Povedz  mi  
trochu  viac?

Čím  lepšie,  tak  aj  horšie

Tímy  sú  často  zložené  z  jednotlivých  ročníkov  alebo  založené  na  predmetoch  a  didaktikách  v  Dánsku.  V  týchto  tímoch  
môžu  učitelia  štruktúrovať  interdisciplinárne  kurzy,  zostavovať  ročné  plány  a  navzájom  preberať  vyučovanie  napr.  
chorobami,  pochybnosťami,  konfliktmi,  ak  je  to  potrebné,  kde  navzájom  využívajú  svoje  zdroje  k  najväčšej  radosti  a  
prospechu  študentov.
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V  päťčlenných  skupinách  dodržujte  postup  nasledujúcej  1  1⁄2  hodiny.
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• ...  a  ďalšie  objasňujúce  otázky,  ktoré  môžete  mať

•  Bolo  to...
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Druhá  časť:  Ak  
je  to  možné,  „tazateľ“  sa  zameria  na  to,  ako  možno  posilniť  rozvojové  príležitosti  osoby,  ktorá  je  zameraná,  a  
ako  ju  v  tomto  procese  podporovať  a  vyzývať.  Prácu  s  rozvojovými  príležitosťami  je  možné  konkretizovať  tak,  
aby  bolo  sústredenej  osobe  jasné,  aký  druh  podpory,  napríklad  pri  konflikte  s  dieťaťom  alebo  rodičom,  je  
potrebný  a  ako  môže  skupina/tím  čo  najlepšie  podporiť.  Pomocou  otázok  ako:

•  Zamyslel  som  sa  nad...

•  Teraz  sa  cítim...

Štvrtá  časť:  

Nakoniec  môže  osoba,  ktorá  je  zameraná  na  pohovor,  povedať  slová  o  tom,  ako  to  bolo  s  rozhovorom.  Možno  pomocou  týchto

•  Čo  vám  to  dá,  keď  budete  ako  učiteľ  bojovať  so  svojím  tímom  –  v  dobrom  aj  v  zlom?  •  Ako  môžete  
zabezpečiť,  aby  sa  všetci  cítili  bezpečne?  (Dôvernosť,  uznanie,  fyzické

vety:

•  Aké  je  to  pre  vás  byť  v  tejto  situácii?  •  Čo  robíte?  •  Čo  
vás  núti  premýšľať?  •  Ako  to  cítite  vo  svojom  tele?  •  
Dokážete  nájsť  cestu  späť  k  rovnováhe?  Dostať  sa  do  
kontaktu  so  svojím  centrom  bytia?

Tretia  časť:

Otázky  na  zhrnutie  •  Čo  
si  myslíte  o  využívaní  svojho  tímu  na  rozhovory  o  tom,  čo  je  zložité  resp

a  mentálna  prítomnosť,  jasnosť  atď.)

náročné?

Po  rozhovore  sa  ostatní  v  skupine,  ktorí  doteraz  rozhovor  počúvali,  pridajú  a  povedia:  •  Čo  si  všimli,  že  
sústredená  osoba  už  ovláda  •  Čo  ich  napadlo,  z  vlastného  života  •  Čo  chcú  urobiť,  aby  mohli  posilniť  tím  svojich  
kolegov

•  Čo  by  ste  chceli  zmeniť?  •  Čo  je  na  to  
potrebné?

•  A  viem,  že  teraz  urobím...

•  Čo  namiesto  toho  chcete  viac?  •  Prečo?  •  Čo  
vám  to  dá?  •  Komu  to  poviete?  •  Od  koho  by  
ste  chceli  podporu?

Piata  časť:
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Cieľ  
Individuálne  úvahy  o  pozitívnych  a  negatívnych  aspektoch  vlastnej  školskej  kultúry  a  v  dialógu  s  ostatnými  na  
ne  zatieniť  nové  svetlo.

Racionálne  

V  hektickej  dobe  môže  byť  ťažké  nájsť  si  čas  na  zamyslenie  sa  nad  tým,  ako  sa  veci  majú.  Momenty  vnútornej  
pozornosti  a  diskusie  s  kolegami  sú  však  nevyhnutné  pre  zmenu  a  nepretržité  zabezpečenie  dobre  fungujúceho  
každodenného  života  učiteľa,  tímu  a  študentov.

Nájdite  a  vyberte  dve  konkrétne  situácie,  v  ktorých  sú  v  triede  zobrazené  pozitíva  a  negatíva  (pre  každú  jednu).  
Vonku  sa  stalo  niečo,  čo  vo  vás  vyvolalo  pocit.

Materiál  

Papier  a  ceruzky.

Čo  to  bolo?

Precíťte  situáciu  •  Čo  

sa  vo  vás  aktivuje?  •  Aké  pocity?  •  Ako  v  
týchto  situáciách  vnímate  svoje  telo,  
dýchanie  a  myšlienky?  •  Aké  sú  znaky,  ktoré  vám  umožňujú  rozpoznať  problém  alebo  zdroj?  •  Obráťte  
svoju  pozornosť  na  ostatných  v  tíme  a  každý  z  vás  predstaví

podstatné  pocity  a  urobiť  za  nimi  čiaru.

Cvičenie  2  

Ako  to  ide?

•  Zamyslite  sa  chvíľu  nad  týmito  dvoma  výrokmi.  Zamerajte  sa  na  každý  výrok  jeden  po  druhom:  -  Čo  pre  vás  
znamenajú?  -  Čo  je  jadrom  problému  alebo  zdrojom?  -  Ako  spoznáte  problém  alebo  pomoc?

•  Napíšte  na  papier  všetky  druhy  vecí,  ktoré  charakterizujú  vašu  triedu.  Veci,  ktoré  fungujú  dobre  a  veci,  ktoré  
nie  sú  také  dobré,  čo  sa  vám  páči  a  čo  sa  vám  nepáči.

máš  to  napísané  na  papieri?  •  Akým  
spôsobom?  •  Zhrňte  v  pléne  a  dajte  
všetkým  vedieť,  že  si  vážite  prácu  v  tíme,  kde  je  možné  ukázať  zraniteľnosť  a  pomôcť.
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Pozitívne  a  negatívne  malé  veci  a  väčšie  veci  (5  minút).  •  Vyberte  1  negatívny  a  
1  pozitívny  výrok.  Vyberte  si  tie,  ktoré  vás  najviac  vyjadrujú

Postup

problémy  a  zdroje.  Každý  na  to  5  minút.

Toto  funguje  dobre  na  tímovom  stretnutí  ako  dohodnuté  cvičenie  na  programe.  Začína  sa  ako  individuálne  
cvičenie  pre  každého  učiteľa  v  tíme  a  končí  sa  kolektívnymi  úvahami.

•  Nechajte  všetkých  členov  tímu  prísť  so  svojimi  myšlienkami  a  úvahami  o  tom,  čo  počujú,  so  zameraním  na  vaše  
zdroje  a  na  to,  čo  si  konkrétne  všímajú.  •  Zamyslite  sa  nad  sebou.  -  Dali  vám  skupinové  úvahy  ďalšie  

pochopenie  toho,  čo?
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Čo  si  treba  všímať  

Keď  máte  niekoho,  kto  s  vami  bojuje,  komu  sa  odvážite  byť  otvorení  a  hľadať  podporu,  necháte  svoje  parády  
padnúť  a  je  ľahšie  byť  empatický.

Školské  a  domáce  

poznámky  pre  trénerov  (koordinátorov)

Preto  je  spolupráca  charakterizovaná  niekoľkými  rôznymi  aktivitami  a  oblasťami  spolupráce,  ako  je  dialóg  so  
školou,  rodičovské  stretnutia,  rozhovory  medzi  školou  a  domovom,  spoločné  cvičenia  a  neustály  dialóg  s  
učiteľmi.

Priebežný  kontakt  môže  prebiehať  napríklad  tak,  že  učiteľ  neformálnym  a  osobným  spôsobom  píše  týždenné  
aktualizácie  rodičom  do  školského  intrakomunikačného  nástroja.  Týmto  spôsobom  prejavujú  odhodlanie,  ktoré  
pomáha  rodičom  poskytnúť  istotu  a  dôveru.  V  mladších  triedach  môže  byť  učiteľ  v  triede  ráno,  keď  rodičia  
odložia  deti  (pozri  cvičenie  E2.1)  a  nájsť  si  čas  na  rozhovor  s  rodičmi.  V  starších  triedach  môže  krátky  telefonát  
umožniť  neformálny  rozhovor  o  študentovi.  Práca  na  vytváraní  dôverného  a  kooperatívneho  vzťahu  je  
umocnená  tým,  že  učiteľ  neustále  prejavuje  starostlivosť  o  žiaka  a  trpezlivo  sa  zameriava  na  žiakovo  učenie  a  
empatickú  pohodu.

Preto  je  dôležité,  aby  učiteľ  vždy  kontaktoval  rodičov  o  každodenných  témach  a  priebežne  komunikoval  o  
silných  stránkach  a  potenciáloch  žiaka.

Spolupráca  sa  môže  týkať  jednotlivého  študenta  alebo  sa  môže  zamerať  na  celé  triedy.

Dôvera  Dôvera  je  základným  prvkom  dobre  fungujúcej  spolupráce.  Ak  rodičia  nedôverujú  učiteľovi,  rodičia  
zadržia  kritické  názory,  pretože  sa  obávajú,  že  by  to  mohlo  žiakovi  ublížiť.  Dôveryhodný  vzťah  vytvára  zisky  na  
riešenie  problémov  a  konfliktov,  keď  nastanú.

V  dobrej  spolupráci  školy  a  domova  majú  škola  a  rodičia  jasne  definované  úlohy,  navzájom  sa  rešpektujú,  
zdieľajú  vedomosti  a  spolupracujú  so  spoločným  záujmom  o  ich  profesionálny,  emocionálny  a  sociálny  rozvoj.  
Na  vybudovanie  zdravej  spolupráce  musia  učitelia  považovať  rodičov  za  partnerov,  s  ktorými  musia  dobre  
spolupracovať,  aby  čo  najlepšie  podporovali  a  stimulovali  blaho  študentov.  To  znamená,  že  učitelia  prejavujú  
dôveru  v  to,  že  všetci  rodičia  môžu  prispieť  a  byť  pozitívnym  zdrojom,  aj  oni  môžu  komunikovať  a  vyhýbať  sa  
nedorozumeniam  alebo  hádkam.  Silná  spolupráca  školy  a  domova  dáva  študentom  lepšie  podmienky  na  
učenie  a  zbavuje  učiteľov  záťaže,  ktorá  bráni  empatii.  V  dánskych  školách  existuje  silná  tradícia  spolupráce  
medzi  školou  a  domovom.  Školský  zákon  uvádza,  že  rodičia  zohrávajú  ústrednú  úlohu  v  školskej  dochádzke,  
učení  a  rozvoji  žiakov.

Poznámka  pre  trénera  (koordinátora)  
implementácia  nových  spôsobov  práce  môže  chvíľu  trvať.  Preto  musí  mať  každý  čas  nájsť  si  v  skupine  svoj  
vlastný  uhol  pohľadu  a  byť  tu  jeden  pre  druhého  a  zároveň  obrátiť  svoju  pozornosť  dovnútra.
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Existuje  niekoľko  oblastí,  ktoré  musí  učiteľ  zvážiť,  keď  má  dobre  fungujúce  partnerstvo  medzi  školou  a  
domovom  fungovať  optimálne:

Machine Translated by Google



Učte  sa  od  rodičov  Na  

podporu  dobrej  spolupráce  medzi  školou  a  domovom  musia  učitelia  a  vedenie  pochopiť  hodnoty,  perspektívy  
a  očakávania  rodičov  od  spolupráce  a  zároveň  stanoviť  jasný  smer  spolupráce.  Zodpovednosťou  školy  je  
rámcovať  spoluprácu,  rozvíjať  dialóg  s  rodičmi  a  vytvárať  spoločné  porozumenia.  Rodičovské  znalosti  môžu  
učiteľom  poskytnúť  ucelenejší  obraz  o  žiakovi  a  lepšie  pochopiť  silné  a  slabé  stránky.

Pohľad  rodičov  môže  byť  základným  zdrojom  pochopenia  študenta  a  ďalšieho  pochopenia  rodinnej  kultúry  a  
zázemia  študenta.  Precvičovanie  empatie  tu  má  veľký  význam.

Mali  by  byť  zakotvené  tri  kľúčové  prvky  (a  často  rozdané  ako  priečinok  rodičom,  keď  ich  dieťa  začne  chodiť  do  
školy,  pretože  formulovať  je  zodpovednosťou  vedenia):
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•  Že  existuje  otvorená  komunikácia  a  výzvy  sa  riešia  spoločne.  •  Aby  rodičia  a  škola  
hovorili  o  tom  druhom  rovnako  pozitívne.

Angažovanosť  

Ak  majú  učitelia  uspieť  v  rozvoji  foriem  spolupráce,  ktoré  sú  flexibilné  vzhľadom  na  predpoklady  rodičov,  
vyžaduje  si  to  stratégiu  a  riadenie.  Manažment  má  veľký  význam  pre  postoj  učiteľov  k  rodičom  a  pre  zachovanie  
empatického  prístupu.  Zameriava  sa  skôr  na  príležitosti  a  zdroje  ako  na  prekážky  a  nedostatky.

študentov  s  ich  životnými  podmienkami  a  príbehmi.

Pozícia  a  záväzok  rodičov  k  spolupráci  školy  a  domova  sa  vytvárajú  vzťahom  prostredníctvom  príležitostí  školy  
na  participáciu.  Preto  je  nevyhnutné,  aby  spolupráca  umožnila  vypočutie  všetkých  rodičov  a  nekladla  na  rodičov  
vyššie  nároky  a  očakávania,  než  aké  majú  možnosť  splniť.  V  niektorých  prípadoch  môže  byť  cieľom  spolupráce  
medzi  školou  a  domácou  školou  to,  že  študent  navštevuje  školu  každý  deň  alebo  má  so  sebou  obedový  balíček.  
Najmä  v  prípade  ohrozených  rodín  môže  vzniknúť  potreba  neformálnych  a  flexibilných  foriem  spolupráce.  
Konkrétne  to  môže  znamenať,  že  škola  musí  spoločne  písomné  správy  doplniť  osobným  alebo  telefonickým  
kontaktom,  aby  sa  relevantné  informácie  dostali  ku  všetkým  rodičom  –  bez  ohľadu  na  čitateľské  alebo  jazykové  
znalosti.  Aby  vyhovel  rodičom,  ktorí  majú  negatívne  skúsenosti  so  školou,  môže  sa  učiteľ  rozhodnúť  presunúť  
stretnutia  a  aktivity  mimo  bežného  rámca  školy,  napr.  do  športovej  haly  alebo  úplne  mimo  školy.  Ďalšou  
možnosťou  môže  byť  návšteva  domova  a  získanie  väčšieho  prehľadu  o  každodennom  živote  študenta.

Konkrétne  to  znamená,  že  učiteľ  na  stretnutí  s  rodičmi  počúva  a  pýta  sa  na  skúsenosti  rodičov  ich  dieťaťa.  Keď  
je  študent  vyzvaný,  učiteľ  sa  musí  vyvarovať  interpretácie  perspektívy  rodičov  buď  ako  nesprávnej,  alebo  ako  
prejavu  vlastného  problému  so  študentom  alebo  rodinou,  ale  namiesto  toho  musí  prejaviť  zvedavosť  a  empatiu.

Po  prvé,  stratégia  musí  objasniť  rozdelenie  úloh  a  zodpovednosti  pre  učiteľov  aj  rodičov.  •  Že  inkluzívna  škola  
je  spoločnou  zodpovednosťou.  •  Že  podmienky  učenia  fungujú  najlepšie,  keď  každý  prispieva  do  komunity,  
pretože  to  ovplyvňuje  ich  životné  podmienky  a  možnosti  rozvoja.  •  Že  každý  má  spoločnú  zodpovednosť  za  to,  
že  dokáže  zahrnúť,  prijať  a  rešpektovať
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•  Aktívne  sa  podieľa  na  podpore  dobrého  prostredia,  aby  sa  všetkým  darilo.  -

Aby  rodičia:  •  
Pomohli  svojmu  dieťaťu  splniť  očakávania  školy.  •  Prejavte  
záujem  a  lojalitu  v  spolupráci  so  školou.  •  Sú  informovaní  o  aktivitách  
školy.

oblasti,  ktoré  treba  zvážiť  pre  dobre  fungujúcu  spoluprácu?

to  obnáša?  (Cez  priečinok,  rodičovské  stretnutia,  intra  atď.)

•  Čo  už  robíte,  aby  ste  vytvorili  dobrú  školskú  a  domácu  spoluprácu?  •  Čo  považujete  za  náročné?  
(A  prečo)  •  Čo  funguje  dobre?  (Popíšte)  •  Informuje  vaša  škola  nových  rodičov  o  spolupráci  školy  
a  domácnosti  ao  čom?

Chápe  a  prispieva  k  tomu,  aby  ich  dieťa  bolo  súčasťou  komunity.

Počas  nasledujúcich  45  minút  diskutujte  o  nasledujúcich  otázkach:

Po  druhé,  stratégia  musí  formulovať  hodnotový  základ  pre  spoluprácu.  Rodičia  sú  spomínaní  ako  partneri,  
ktorí  môžu  pozitívne  prispieť.  Vedenie  školy  musí  vyjadrovať  presvedčenie  o  predpokladoch  a  ochote  rodičov  
spolupracovať.

Pozrite  sa  na  parametre,  ktoré  musia  učitelia  zvážiť,  keď  má  v  dokumente  optimálne  fungovať  dobre  fungujúce  
partnerstvo  medzi  školou  a  domovom.  •  Súhlasíte  s  tým,  že  DÔVERA,  ZÁVÄZOK  a  VEDOMOSTI  RODIČOV  sú  
dôležité

využívať  svoje  kompetencie.
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Školská  a  domáca  spolupráca

•  Klásť  na  dieťa  nároky  podľa  jeho  schopností.  •  Naučte  
svoje  dieťa  upevňovať  priateľstvá  a  budovať  dobré  spôsoby.

•  Čo  je  potrebné  urobiť,  aby  to  bolo  ešte  lepšie?

Po  tretie,  stratégia  musí  objasniť  rámec  zdrojov  pre  spoluprácu.  Stručne  povedané,  úlohou  manažmentu  je  
vytvoriť  jasnosť  o  zdrojoch  a  čase  na  spoluprácu.  •  Zodpovednosť  –  považujte  sa  navzájom  za  celistvých  ľudí,  
prevezmite  spoluzodpovednosť  a  buďte  dôveryhodní  slovom  aj  skutkom.  •  Postoje  –  klaďte  požiadavky  a  

očakávajte  jeden  od  druhého,  udržiavajte  zdravé  tradície  a  používajte  humor.  •  Starostlivosť  –  vytvára  

bezpečnosť  pre  všetkých,  navzájom  sa  rešpektuje  a  nezhody  využíva  konštruktívne.  •  Komunita  –  má  dobré  
pracovné  prostredie  a  oddanosť  každodennej  práci.  •  Ambície  –  uprednostňujte  sociálne,  kreatívne  a  

vysoko  profesionálne  vzdelávacie  prostredie  a

•  Kto  to  môže  podporiť?
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Konštruktívne  stretnutie  musí  byť  jasne  formulované.  Učiteľ  musí  stanoviť  jasný  cieľ  a  program  stretnutia  a  umožniť  
rodičom  vyjadriť  svoje  očakávania  a  ovplyvniť  obsah  stretnutia.  To  znamená,  že  rodičom  je  poskytnutý  priestor  na  
vyjadrenie  sa  alebo  na  organizovanie  podujatí/skupín/iniciatív  mimo  školy,  možno  tak,  že  sa  rodičia  medzi  sebou  
porozprávajú  v  malých  skupinách  alebo  ich  pozvú  na  pracovný  deň.  Je  však  dôležité,  aby  sa  rodičia  necítili  neisto  v  
súvislosti  s  kvalifikáciou  a  didaktickými  znalosťami  učiteľov  –  zapojenie  rodičov  je  skôr  o  tom,  aby  ich  brali  vážne  a  
zapájali  sa  do  učenia  sa  a  školského  života  ich  dieťaťa  –  a  podporovali  dobrého  ducha  aktivitami  mimo  školy.

Odôvodnenie

študent?
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Ciele  Hlavným  
cieľom  je  objasniť  rodičom,  aká  je  ich  úloha,  že  majú  vplyv  a  že  uzatvorené  dohody  zaväzujú  rodičov  a  školu.

•  Čo  vás  najviac  motivuje  vydať  zo  seba  maximum?  •  Aké  dôležité  

sú  komunity  a  blahobyt  pre  vzdelávanie?  •  Mali  by  sa  učitelia  zamerať  na  všetko  

v  škole,  čo  sa  dá  merať  a  testovať  a

tráviť  menej  času  mäkkými  zručnosťami?

ty?

Odpovede  sa  zaznamenávajú  na  tabuľu  a  používajú  sa  na  pochopenie  očakávaní  a  hodnôt  rodičov.  Reflexívny  dialóg  
môže  otvoriť  konštruktívny  dialóg  o  hodnotách  školy  a  znalostiach  učiteľa  o  vzťahových  kompetenciách,  komunite,  
empatii  a  pohode.

Rodičovské  stretnutia

•  Prečo  sa  mnohým  deťom  po  dosiahnutí  určitého  veku  zdá  škola  nudná?  •  Ako  efektívne  sa  

študenti  učia,  keď  sa  nudia?  •  Stáva  sa  škola  viac  či  menej  vzrušujúcou,  keď  učitelia  neustále  

merajú

Postup

•  Sú  dobré  vzťahy  so  spolužiakmi  a  učiteľmi  nevyhnutné  pre  učenie  sa  vášho  dieťaťa?

Rodičom  to  umožní  lepšie  porozumieť  základom,  z  ktorých  učitelia  pochádzajú  a  ako  môžu  všetci  lepšie  spolupracovať.  
Rodičia  môžu  lepšie  podporovať  sociálne  a  emocionálne  iniciatívy,  na  ktorých  sa  v  triede  pracuje,  pričom  si  uvedomujú  
dôležitosť  toho,  čo  možno  považovať  za  všeobecnú  formáciu.

Po  20  minútach  musí  jeden  z  každej  skupiny  prezentovať  kľúčové  závery  každej  otázky.

Na  prvé  stretnutie  pre  rodičov  v  triede  na  začiatku  nového  školského  roka  nechajte  rodičov  sedieť  v  skupinách  po  6  a  
riešte  tieto  otázky:  •  Aké  zážitky  zo  školy  ste  si  priniesli  najlepšie  a  najúžasnejšie?

Materiály

•  Ako  vysoko  uprednostňujete,  aby  si  vaše  dieťa  udržalo  a  posilnilo  svoju  zvedavosť,

Papier  a  pero.

kreativita  a  empatia  v  škole?
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Oceňujúci  prístup  k  rodičom  môže  predstavovať  dilemu.  Na  jednej  strane  musí  byť  učiteľ  otvorený  a  ústretový  k  rozdielnym  

hodnotám  a  očakávaniam  rodičov.  Na  druhej  strane  je  zodpovednosťou  školy  ako  odbornej  strany  sformulovať  účel  

spolupráce  a  dať  jej  jasný  smer.  Učiteľ  však  musí  byť  schopný  nájsť  rovnováhu  medzi  počúvaním  a  uznaním  a  profesionálnou  

autoritou.  Učiteľ  napríklad  nemôže  akceptovať,  že  niektorí  rodičia  v  konečnom  dôsledku  zasahujú  do  vyučovania  žiaka,  alebo  

že  rodič  preberá  agendu  na  rodičovskom  stretnutí.  Odborník  je  v  tomto  kontexte  učiteľ.

Čo  pozorovať

Je  možné,  ako  niektorí  rodičia  menia  perspektívu  zo  zamerania  sa  iba  na  didaktické  kompetencie  a  vysoké  známky  na  

oceňovanie  mäkkých  hodnôt,  ako  je  empatia  a  komunita

Poznámka  rodič-rodič  

pre  trénerov  (koordinátorov)

Aj  keď  je  to  mimo  školského  areálu,  mnohé  dánske  školy  nabádajú  rodičov,  aby  sa  vo  svojom  voľnom  čase  venovali  

spoločenským  veciam  (rozdajú  im  leporelo).  Má  posilniť  jednotu  a  radosť  okolo  života  žiakov  v  škole.  Je  to  tiež  vytvoriť  putá  

medzi  rodičmi,  ktorí  potom  poznajú  svoje  hodnoty  a  motívy.  To  uľahčí  rozhovory  o  zložitých  témach,  ak  sa  vyskytnú,  pretože  
dospelí,  ktorí  trávia  čas  a  užívajú  si  vzájomnú  spoločnosť,  sú  tolerantnejší  k  malým  konfliktom.  Šťastní  rodičia  majú  viac  

prebytkov  na  organizovanie  spoločenských  aktivít  mimo  školy,  čo  pomáha  zahustiť  jednotu  a  porozumenie  jednotlivca  v  

triede.  Rovnako  ako  u  študentov,  aj  rodičia  musia  spolupracovať  dlhé  roky.

Zdôvodnenie  

Ďalším  spôsobom,  ako  spojiť  študentov  a  posilniť  ich  sociálne  zručnosti  a  empatiu,  sú  samoorganizované  herné  skupiny.  

Mnohé  dánske  školy  nabádajú  rodičov,  aby  organizovali  detské  skupiny  mimo  školy.  Deti  sa  učia  a  rozvíjajú  schopnosti  

empatie,  keď  sa  zúčastňujú  sociálnych  kontextov.  Príspevok  do  komunity  hosťujúcej  PlayGroups  má  vplyv  na  kvalitu  života  

študentov  a  prináša  príležitosti  na  rozvoj.  Aj  to  prispieva  k  zníženiu  šikanovania,  keďže  je  ťažšie  dráždiť  niekoho  známeho  a  

zároveň  poznať  rodinu.  Preto  je  plusom  dobre  fungujúca  komunita  okolo  školstva.

viac.
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Samoorganizované  herné  skupiny

Poznámka  pre  trénerov  (koordinátorov)

Otázky  na  zhrnutie  •  

Zúčastnili  sa  všetci  rodičia  na  skupinovej  práci?  •  Vedeli  sa  

navzájom  počúvať?  •  Dokázali  nájsť  konsenzus?  •  Existovala  

rovnováha  medzi  profesionálnymi  očakávaniami  a  •  túžbou  po  

blahu  pre  ich  deti?  •  Čo  ste  sa  naučili  o  rodičoch  triedy?

Cvičenie
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Postup  Jeden  

zo  zástupcov  rodičov  triedy  zorganizuje  všetkých  žiakov  do  malých  zmiešaných  skupín  po  5-6  žiakov,  aby  prišli  na  
„Jedz  a  hraj  sa“  k  nim  po  škole  do  19-20  hod  raz  za  mesiac  (alebo  5-6-krát  do  roka).

Študenti  sa  zakaždým  zamiešajú  do  rôznych  herných  skupín  a  týmto  spôsobom  sa  vracajú  domov  do  rôznych  rodín.  
Tiež  spája  študentov  rôznych  pohlaví  a  záujmov,  otvára  nové  priateľstvá,  čo  posilňuje  nešikanujúce  správanie  a  
zvyšuje  empatiu.  Keď  študenti  cítia,  že  majú  v  škole  priateľov,  dajú  dole  stráž  a  sú  pripravení  učiť  sa.

Preto  to  má  významný  vplyv  na  vzdelávacie  prostredie  pre  všetkých  zúčastnených.

Skupina  rodičov  vytvára  hostiteľské  skupiny  študentov,  dohodnuté  na  prvom  rodičovskom  stretnutí.  Rodičia  a  
študenti  sa  striedajú  každý  mesiac  a  menia  skupiny  študentov  a  hostiteľov.  Všetky  deti  sa  počas  roka  stanú  hostiteľmi.  
Po  vytvorení  skupín  a  ich  odovzdaní  všetkým  rodičom,  bezprostredne  po  rodičovskom  stretnutí,  sú  hostitelskí  rodičia  
zodpovední  za  to,  aby  videli,  kedy  je  ich  týždeň.  Podujatie  sa  musí  konať  v  deň,  ktorý  rodine  počas  požadovaného  
týždňa  vyhovuje.  Musia  sa  uistiť,  že  pozvú  študentov  (prostredníctvom  rodičov),  ktorí  idú  k  nim  domov,  a  tak  zistia,  či  
sa  môže  zúčastniť  každý.

Spoločné  narodeniny

Materiály

Materiály

(Nie  sú  potrebné  žiadne  materiály)

Racionálne  

zdieľané  narodeniny  sú,  keď  sa  žiaci  triedy  oslavujú  v  skupinách.  Všetci  sú  v  skupine  a  zakaždým  je  pozvaná  celá  
trieda.  Ako  základné  pravidlo  v  Dánsku  študenti  pozývajú  na  súkromné  narodeniny  buď  všetky  dievčatá,  všetkých  
chlapcov  alebo  celú  triedu  domov.  Netoleruje  sa,  aby  boli  študenti,  ktorí  nie  sú  pozvaní.  Ako  rodič  môžete  urobiť  veľa  
pre  to,  aby  boli  narodeninové  oslavy  spoločnej  triedy  vynikajúce  a  zábavné  –  aby  sa  všetky  deti  cítili  ako  súčasť  celku.
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Občerstvenie  a  večera

Ciele  Táto  
iniciatíva  má  posilniť  zmysel  pre  komunitu  medzi  študentmi.  Keď  prídu  k  sebe  súkromne,  hrajú  sa,  jedia  a  stretávajú  
sa  s  rodičmi,  je  ťažšie  šikanovať.

Ciele  
Primárnym  účelom  je  zhromaždiť  študentov  okolo  niečoho  zábavného  a  pekného.  Keď  spolu  zažijú  dobré  veci,  
nadviažu  nové  putá  a  vytvoria  nové  spoločenstvá  a  priateľstvá.  Znižuje  šikanovanie  a  osamelosť  a  podporuje  empatiu.  
Rodičia  sa  tiež  lepšie  spoznávajú  a  ich  radosť  zo  spolupráce  s  inými  rodičmi  pri  riešení  úlohy  sa  prenáša  aj  na  žiakov.

Machine Translated by Google



•  Každá  skupina  si  dohodne  dátum  narodenín  a  oznámi  ho  v  škole
rok.

Urobte  všetko  pre  to,  aby  sa  k  spoločnej  narodeninovej  akcii  pripojili  všetky  deti.  Zavolajte  rodičom,  ktorí  sa  v  
stanovenej  lehote  neohlásili.  Ponúknite,  že  dieťa  vyzdvihnete  a  privediete,  ak  to  rodičia  bránia.

komunikačný  nástroj,  aby  sa  kalendár  dal  zaškrtnúť.

Čo  pozorovať

Spoločenstvo,  radosť  a  spolupatričnosť.

Napíšte  pozvánku,  ktorá  sa  rozdá  triede  a  odošle  cez  Aulu.  Nezabudnite  napísať:

Postup  •  

Rodičia  sú  rozdelení  do  narodeninových  skupín  podľa  mesiaca,  v  ktorom  majú  deti  narodeniny.  Zhromaždite  skupiny  
tak,  aby  sa  narodeniny  oslavovali  3  alebo  4  krát

•  Miesto  stretnutia,  dátum  a  časový  harmonogram.  •  Že  

deti  môžu  vyzdvihnúť  a  priviesť,  ak  ich  rodičia  nemôžu.  •  Meno,  tel.  č.  a  pošlite  e-mail  
kontaktnej  osobe.

pečie

že  sa  nikto  necíti  vynechaný.
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•  muffiny/koláč,  poskytuje  ovocie  a  občerstvenie,  poskytuje  nápoje  a  •  pripravuje  kuracie  
špízy  a  zeleninu  alebo  čokoľvek,  čo  potrebujete.  •  Zábava  –  hry,  hľadanie  pokladu  alebo  
čokoľvek  iné.  -  Upratovanie.

•  Skupiny  sa  stretnú,  aby  hlasovali  o  očakávaniach  a  začali  plánovať,  keď  sa  blíži  čas  ich  narodenín.  -  Ako  dlho  by  mali  

byť  narodeniny?  -  Kde  by  mala  byť  úroveň  ambícií?  Dobrá  rada  znie  –  NEVYrábať  zariadenie,  ale  aby  bolo  

jednoduché,  ale  zábavné.  -  Má  niekto  spoločný  dom  alebo  adekvátny  priestor  doma?  Počujete  napríklad,  či  je  
voľná  školská  hala,  alebo  nájdete  niekde  dobré  ihrisko?  •  Po  nastavení  rámca  urobte  s  deťmi  malé  narodeninové  
stretnutie.  Vypočujte  si,  čo  by  chceli.  Uistite  sa,  že  všetky  deti  majú  slovo.  Pred  stretnutím  sa  môže  každý  

rodičovský  pár  porozprávať  so  svojím  dieťaťom  o  prianiach  dňa  v  rámci.  Aj  preto,  aby  deti  vedeli,  že  na  spoločné  
narodeniny  sa  rozhodne  viacero.  Povedzte  deťom,  že  teraz  si  rodičia  zapísali  svoje  želania  a  sadnú  si  spolu,  aby  
naplánovali  narodeniny.

Poznámka  pre  trénera  (koordinátora)

•  Dajte  deň  dokopy  a  uistite  sa,  že  všetky  deti  budú  mať  vplyv.  Každý  rodič  povie  svojmu  dieťaťu,  aký  bude  deň.  •  Teraz  
si  rodičia  musia  rozdeliť  úlohy  medzi  sebou.  •  Izby,  dekorácie  a  hudba.  -  Jedlo  a  pitie  je  možné  rozdeliť  medzi  

niekoľko,  teda  jeden

Možno  by  bolo  dobré,  keby  sa  učiteľ  porozprával  o  tom,  ako  by  sa  mali  oslavovať  narodeniny  medzi  žiakmi  triedy.  Dá  
sa  to  predniesť  na  prvom  tohtoročnom  rodičovskom  stretnutí  a  možno  diskutovať  o  otázkach  ako:  Oslavujete  
narodeniny  oddelene,  alebo  by  ste  mali  zvážiť  spoločné  narodeniny?  •  Koho  pozývate  na  narodeniny?  Celá  trieda,  

chlapčenská  'skupina  alebo  dievčenská'  skupina,  takže
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•  Dávajú  deti  darčeky?  Kúpia  rodičia  oslávenca  spoločný  darček  celej  triede?  Koľko  musí  darček  stáť?  •  Má  byť  pri  
vyzdvihnutí  1⁄2  hodiny  rodičovskej  kávy?  Rýchly  a  efektívny  spôsob,  ako  sa  lepšie  spoznať  a  ukázať  deťom,  že  

rodičia  sa  spolu  dobre  rozprávajú.  Je  to  nákazlivé  pre  deti.

Racionálne  

spoločné  podujatia  sú  pre  celú  triedu,  plánujú  a  organizujú  ich  skupiny  rodičov  v  triede.  Študenti  sa  tu  stretávajú  
mimo  vyučovania  pri  spoločných  aktivitách,  napríklad  pri  spoločných  narodeninách  –  najčastejšie  cez  víkendy.  Škola  
pred  prvým  stretnutím  rodičov  v  najnižších  triedach  pripraví  návrhy  pre  rodičovské  skupiny,  aby  sa  táto  dôležitá  
iniciatíva  dostala  ku  všetkým  rodičom  v  škole  –  a  odtiaľ  potom  zástupcovia  rodičov  z  triedy  zostavili  štyri  skupiny  
(jeseň,  zima,  jar). ,  a  leto)  za  účasti  všetkých  rodičov  žiakov  rozdelených  do  jednej  skupiny  pre  každého  žiaka.  Keďže  
je  mimo  vyučovania,  dánske  školy  nenesú  žiadnu  zodpovednosť,  ale  tieto  podujatia  silne  podporujú.

jednoduché,  útulné  a  zábavné  pre  deti.

Uprednostnite  pozvánky  na  narodeniny.  To,  že  sa  študent  nechce  zúčastniť,  nie  je  dobrý  dôvod  na  zrušenie.  •  
Rešpektujte  spôsob,  akým  sa  rodičia  v  triede  dohodli  na  oslave  narodenín.  •  Narodeniny  nemusia  byť  veľkou  výbavou,  

dôležitejšie  je  dodržať  ich

•  Hovorte  otvorene  o  rôznych  spôsoboch  oslavy  narodenín.  Je  to  len  vzrušujúce,  ak  existuje  rozdiel.  Pamätajte,  že  aj  
malá  kritika  môže  študenta  tvrdo  zasiahnuť  do  možností  a  rozhodnutí  jeho  rodiny.  •  Dodržujte  dohodnutú  sumu  

daru.  Nikto  by  nemal  mať  hodnotu  v  cene

(Nie  sú  potrebné  žiadne  materiály)

Ciele  Spoločné  
podujatia  pomáhajú  zabezpečiť  dobrú  pohodu  v  triede  a  prispievajú  tak  k  tomu,  aby  sa  všetci  cítili  príjemne.  
Plánovanie  a  realizácia  spoločných  podujatí  je  jedinečnou  príležitosťou  na  vybudovanie  sociálnej  komunity  medzi  
rodičmi,  ktorá  je  nevyhnutná  aj  pre  pohodu  triedy.  Napriek  tomu  sú  tieto  podujatia  predovšetkým  o  zabezpečení  
komunity  a  blaha  všetkých  študentov,  kde  sa  chlapci  a  dievčatá  učia  vzájomnej  interakcii  naprieč  pohlaviami,  zdieľajú  
skúsenosti,  vytvárajú  spomienky,  spájajú  sa  a  bavia  sa.

Postup  •  

Rodičia  sa  rozdelia  do  troch  skupín,  ktoré  organizuje  a  rozdáva  zástupca  triedy.  Každá  skupina  si  dohodne  termín  

podujatia  a  oznámi  ho  na  komunikačnom  nástroji  školy,  aby  sa  dal  zaškrtnúť  kalendár.  Najčastejšie  si  budú  

dopisovať  e-mailom  alebo  spôsobom  školy.

•  Skupiny  sa  stretnú,  aby  prediskutovali,  aký  druh  podujatia  by  chceli  usporiadať.

a  veľkosť  darčeka.

Materiály
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Spoločné  akcie
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•  Ako  dlho  by  malo  podujatie  trvať?  Prenocovanie  v  útulku.  Bowling.  Jazda  na  bicykli.  Táborový  oheň.  Bazén  a  zábava.  
Honba  za  pokladom.  Navštívte  jedno  z  rodičovských  pracovísk.  Tematická  párty  atď.

Napíšte  pozvánku,  ktorá  sa  rozdá  triede  a  odošle  cez  intranet  školy.

mysleli  by  si.  Uistite  sa,  že  všetky  deti  majú  slovo.

•  Aká  by  mala  byť  úroveň  ambícií?  Dobrá  rada  znie  –  NEVYrábať  zariadenie,  ale  aby  bolo  jednoduché,  ale  zábavné.  •  
Keď  je  rámec  stanovený,  urobte  malé  stretnutie  so  zúčastnenými  deťmi.  Počuj  čo

Pred  stretnutím  sa  môže  každý  rodičovský  pár  porozprávať  so  svojím  dieťaťom  o  prianiach  na  tento  deň  -  v  rámci.  
Taktiež  deti  vedia,  že  pre  spoločné  akcie  sa  rozhodujú  viaceré.  Povedzte  deťom,  že  teraz  si  rodičia  zapísali  svoje  
želania  a  sadnú  si  spolu,  aby  naplánovali  deň.
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Nezabudnite  napísať:  •  

Miesto  stretnutia,  dátum  a  čas.  •  Že  deti  

môžu  vyzdvihnúť  a  priviesť,  ak  ich  rodičia  nemôžu.  •  Meno,  tel.  č.  a  pošlite  e-mail  kontaktnej  
osobe.

•  Dajte  deň  dokopy  a  uistite  sa,  že  všetky  deti  budú  mať  vplyv.  Rodičia  povedia  svoje

Urobte,  čo  môžete,  aby  sa  do  spoločnej  akcie  zapojili  všetky  deti.  Zavolajte  rodičom,  ktorí  sa  v  stanovenej  lehote  

neohlásili.  Ponúknite,  že  dieťa  vyzdvihnete  a  privediete,  ak  to  rodičia  bránia.

deti,  aký  bude  deň.  •  Teraz  si  rodičia  

musia  rozdeliť  úlohy  medzi  sebou.  •  Praktické  veci  závisia  od  toho,  kam  ísť  a  
robiť.  •  Jedlo  a  pitie  si  môžu  rodičia  rozdeliť.
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Päť  základných  vysvetlení

Ďalej  sa  dotýka  témy,  ako  žiakov  motivovať  a  ako  im  pomôcť  znovu  získať  rovnováhu.

Základný  5  –  Systém  podpory  Piaty  
a  posledný  základný  systém,  „Systém  podpory“,  ilustruje,  ako  je  zdravý  systém  podpory  nevyhnutný  pre  to,  aby  
študent  aj  učiteľ  prospievali.  Nevyriešené  konflikty,  či  už  sú  zjavné  alebo  nie,  budú  vždy  brániť  emocionálnym  a  

vzdelávacím  kompetenciám,  a  preto  je  potrebné  ich  riešiť  pozitívne.

1.  Motivácia:  Vaša  motivácia  vedie  2.  Môj  účel  3.  Otváranie  
srdca  4.  Bránicové  dýchanie  5.  Ísť  príkladom

Esenciálny  1  –  Motivácia  Prvý  

esenciálny,  'Motivácia',  popisuje  nevyhnutné  základy  na  uľahčenie  výučby  v  empatickej  vnútornej  a  vonkajšej  
rovnováhe.  Čím  lepšie  učitelia  rozumejú  sebe  samým  a  vedia,  ako  dosiahnuť  rovnováhu,  tým  lepšie  budú  rozumieť  
svojim  študentom  a  vychádzať  im  v  ústrety  s  empatiou.

Základný  2  –  Vzťahy  Druhý  
podstatný,  „Vzťahy“,  sa  zaoberá  tým,  aké  dôležité  je,  aby  si  učitelia  vytvorili  dobré  a  pevné  vzťahy  so  študentmi.  Dobré  
vzťahy  sú  nevyhnutné  pre  pohodu  a  učenie  študentov  a  následnú  empatiu.

Dôrazne  sa  odporúča,  aby  koordinátor  (koordinátori)  pred  začatím  školenia  plne  porozumeli  obsahu  tréningových  
postupov  a  piatim  základným  aktivitám  opísaným  v  časti  Základné  1  súboru  nástrojov,  pretože  môžu  chcieť  začleniť  
niektoré  z  neskorších  aktivít  počas  poskytovania  školiaceho  manuálu.  obsahu.

Základné  aktivity  obsiahnuté  v  súbore  nástrojov  sú  navrhnuté  tak,  aby  podporovali  empatický  rozvoj  u  učiteľov,  sú  
nasledovné:
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Základné  3  –  Chaos  verzus  harmónia  Tretia  
podstatná  časť,  'Chaos  verzus  harmónia',  sa  zaoberá  tým,  ako  môžu  učitelia  riešiť  problémových  študentov,  
šikanovanie  a  iné  konflikty  empatickým  a  konštruktívnym  spôsobom.  Vyžaduje  si  pozornosť  smerujúcu  dovnútra  a  
von  a  súčasne  sa  so  študentmi  stretávať  so  starostlivosťou,  zvedavosťou  a  rešpektom.

Základné  aktivity  zamerané  na  1  učiteľa

Základ  4  –  Vytvorenie  bezpečnej  atmosféry  Štvrtý  
základ,  'Vytvorenie  bezpečnej  atmosféry',  sa  zaoberá  tým,  ako  môže  učiteľ  zaviesť  najlepšie  podmienky  pre  študentov,  
aby  sa  cítili  bezpečne  a  uvoľnene.  Aby  došlo  k  optimálnemu  učeniu,  trieda  musí  byť  fyzicky  aj  mentálne  inkluzívna,  
poučná  a  starostlivá.
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Implementácia  programu

otvorený  dialóg  a  niektoré  relaxačné  a  meditačné  aktivity  sa  im  môžu  zdať  cudzie.

Tí  učitelia,  ktorí  sa  tak  rozhodnú,  môžu  začať  zaraďovať  osobné  reflexie  a  meditačné  aktivity  ako  súčasť  
každodennej  rutiny.  Učitelia  by  nemali  byť  nútení  využívať  tieto  aktivity,  ale  mali  by  byť  povzbudzovaní,  aby  
poskytli  spätnú  väzbu  kolegom,  ak  z  toho  pociťujú  nejaké  výhody.  Na  základe  konsenzu  sa  školy  môžu  
rozhodnúť  využiť  takéto  aktivity  v  čase,  keď  sa  začína  stretávanie  zamestnancov.

Tieto  aktivity  možno  najlepšie  využiť  počas  ranného  kruhu  alebo  rannej  registrácie/výukového  programu.  Vo  
väčšom  meradle  môžu  byť  tieto  aktivity  využívané  počas  ročníkových  alebo  celoškolských  zhromaždení,  ak  je  
na  tom  zo  strany  učiteľského  zboru  konsenzus.

Implementačná  fáza  E4C  1  Keď  si  
koordinátor  (koordinátori)  nacvičili  a  pochopili  aktivity  zamerané  na  učiteľa  v  rámci  prvej  základnej  časti  súboru  
nástrojov,  sú  v  pozícii  predstaviť  ich  svojim  kolegom  učiteľom,  ak  tak  ešte  neurobili  počas  poskytovania  obsah  
tréningových  postupov.  Postup  krok  za  krokom,  ako  najlepšie  prezentovať  tieto  aktivity,  je  podrobne  popísaný  
v  súbore  nástrojov.  Nie  všetci  učitelia  sa  budú  cítiť  dobre  so  sebareflexiou  a  úprimnosťou

Preto  je  dôležité,  aby  koordinátori  viedli  školenie  citlivo.

Niektoré  z  prvých  piatich  aktivít  zameraných  na  rozvoj  empatie  u  učiteľov  možno  využiť  aj  so  študentmi.  
Napriek  tomu  zostávajú  aktivity  špeciálne  zamerané  na  študentov.

Ďalšie  Essential  1  stratégie  a  aktivity  a  vhodnejšie  na  rozvoj  empatie  u  študentov.  Zvyšné  štyri  základné  prvky  
obsahujú  navrhované  aktivity  a  stratégie  navrhnuté  tak,  aby  pomohli  učiteľom  zvýšiť  empatiu  medzi  svojimi  
žiakmi.

Ide  o  tieto  činnosti:

Základné  1  Aktivity  zamerané  na  študenta  6.  
Nechajte  sa  viesť  motiváciou  7.  Skenovanie  

tela  v  sede  8.  Pohyb  Sedenie  a  dýchanie  9.  
Ako  sa  mám?

„Je  dôležité,  aby  sa  každý  zúčastnil  z  vlastnej  slobodnej  vôle  bez  toho,  aby  sa  cítil  donútený.

Implementačná  fáza  E4C  2  Keď  
učitelia  objavia  výhody  pravidelnej  reflexie,  relaxácie  a/alebo  meditácie,  mali  by  začať  diskutovať  o  zostávajúcich  
stratégiách  popísaných  v  Základe  1,  ktoré  sú  určené  na  povzbudenie  sebareflexie  a  meditácie  medzi  študentmi.

10.  Nabitie  energiou

Napriek  tomu  dúfame,  že  všetci  účastníci  sa  aktívne  zapoja  a  zároveň  prejavia  uznanie  za  svoje  blaho  
a  blaho  svojich  kolegov.  Je  samozrejmé,  že  sa  očakáva  dôvernosť.“  Iben  Sandahl  –  E4C  Toolkit  –  Úvod  

pre  učiteľov.
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Ako  je  to  v  prípade  všetkých  stratégií  a  aktivít  navrhnutých  v  súbore  nástrojov  E4C,  učitelia  by  nemali  očakávať  
okamžité  výsledky  v  zmysle  pozorovania  pozitívnych  zmien  v  správaní  v  triede,  pohode  a  interakciách  
študentov,  ako  je  uvedené  v  požadovaných  výstupoch  vyššie.  Učitelia  by  preto  mali  na  začiatku  pozorne  posúdiť  
úroveň  empatie  svojich  študentov,  aby  stanovili  meradlo,  z  ktorého  možno  sledovať  dlhodobý  pokrok.  
Navrhované  stratégie  hodnotenia  možno  nájsť  v  prílohách  v  spodnej  časti  tohto  dokumentu  spolu  s  odkazmi  
na  nástroje  hodnotenia  E4C  na  webovej  stránke  E4C.

V  momente,  keď  učitelia  cítia,  že  takéto  stratégie  majú  skutočnú  hodnotu  a  stali  sa  súčasťou  rutiny  v  škole  
alebo  triede,  učitelia  budú  môcť  realizovať  niektoré  alebo  všetky  navrhované  aktivity  opísané  v  Základoch  2  až  
5.  Koordinátori  by  mali  pokračovať  viesť  v  tejto  fáze  a  podporovať  učiteľov  pri  výbere  aktivít,  pre  ktoré  sa  
najlepšie  hodia  a  o  ktorých  sa  domnievajú,  že  budú  pre  ich  študentov  najhodnotnejšie.  Napriek  širokému  
výberu  aktivít  ponúkaných  v  súprave  nástrojov  sa  odporúča.  Aby  si  učitelia  vybrali  aspoň  dve  aktivity  z  každej  
zo  základných  skupín  2  až  5  (pozri  vyššie  –  Päť  základných  vecí).

„Potreby  skupiny,  prispôsobenie  sa  a  citlivosť  učiteľov  na  konkrétny  školský  kontext  a  vzdelávaciu  situáciu  
sú  rozhodujúce  faktory  úspechu  programu  Empatia  pre  deti.  Ochota  školiteľov  zapojiť  sa  do  dialógu  s  učiteľmi  
je  absolútne  nevyhnutná.“  Iben  Sandahl  –  E4C  Toolkit  –  Úvod  pre  učiteľov.

Školy  by  sa  mali  samy  rozhodnúť,  ako  dlho  chcú  venovať  skúšaniu  aktivít  v  Základnej  1.  Učitelia  by  opäť  nemali  
mať  pocit,  že  musia  do  svojej  pedagogickej  praxe  zavádzať  všetky  stratégie  a  aktivity.  Odporúča  sa  však  
povzbudiť  učiteľov,  aby  vyskúšali  aspoň  dve  aktivity  z  Essential  2.

Implementačná  fáza  E4C  3  Keď  
učitelia  používajú  v  triede  stratégie  relaxácie,  reflexie  a  sebauvedomenia,  začnú  vytvárať  pokojné,  motivujúce  
a  energizujúce  prostredie  na  vyučovanie  a  učenie  sa  na  začiatku  každého  dňa  alebo  na  začiatku  konkrétnych  
hodín.  To  poskytuje  základ,  na  ktorom  môžu  byť  postavené  všetky  následné  stratégie  a  aktivity.  V  tejto  fáze  by  
sa  malo  zabrániť  preťaženiu  študentov  príliš  veľa  a  rôznorodými  skúsenosťami.

Ak  existuje  dostatočná  ochota  v  rámci  širšieho  učiteľského  orgánu,  koordinátor  (koordinátori)  sa  môže  
rozhodnúť  prediskutovať  navrhované  aktivity  obsiahnuté  v  súbore  nástrojov  a  dospieť  ku  konsenzu  o  tom,  
ktoré  aktivity  budú  prijaté  ako  celoškolský  prístup.  Bez  takéhoto  konsenzu  by  učiteľom  malo  byť  umožnené  
osvojiť  si  stratégie  a  aktivity  podľa  vlastného  výberu  a  koordinátor  (koordinátori)  možno  budú  musieť  učiteľov  
podporovať  a  mentorovať  na  individuálnej  báze.  Stretnutia  zamestnancov  a  špeciálne  určené  stretnutia  by  sa  
mali  využívať  na  umožnenie  spätnej  väzby  od  učiteľov  a  podnietenie  diskusie.  Takéto  diskusie  by  mali  viesť  
koordinátori,  aby  sa  zabezpečila  konzistentnosť  prístupu  a  spoločné  povedomie  o  tom,  čo  funguje  alebo  
nefunguje.
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Sebaempatia  (definovaná  ako  uvedomenie  si  vlastnej  vnútornej  skúsenosti)

Komunikácia  založená  na  potrebách  je  komunikačný  proces,  ktorý  sa  zameriava  na  tri  
aspekty  komunikácie:

Päť  úrovní  je:

Empatia  (definovaná  ako  pochopenie  toho,  čo  vidíme  v  druhej  osobe)

Základné  (fyziologické)  potreby
Potreby  bezpečnosti

Pred  zavedením  komunikácie  založenej  na  potrebách  študentom  je  nevyhnutné,  aby  sa  učitelia  aktívne  zaoberali  
konceptom  potreby  a  predstavili  svojim  študentom  rôzne  ľudské  potreby.

Implementačná  fáza  E4C  4  V  
priebehu  času  by  učitelia,  dúfajme,  mali  vidieť  hmatateľné  zlepšenia  v  triede,  zaangažovanosti  študentov  a  všeobecnej  
pohode.  Keďže  študenti  čoraz  viac  začínajú  diskutovať  o  svojich  pocitoch  a  vzťahoch  a  uplatňovať  stratégie  na  
zvýšenie  sebauvedomenia  a  inklúzie,  učitelia  by  mali  začať  trénovať  rozvoj  komunikácie  založenej  na  potrebách  v  
rámci  triedy  a  širšej  školskej  komunity.  Aplikácia  komunikácie  na  základe  potrieb  je  navrhnutá  tak,  aby  stavala  na  
rastúcom  pocite  empatie  medzi  učiteľmi  a  študentmi  a  poskytla  im  komunikačný  nástroj,  ktorý  kladie  empatiu  do  
centra  dialógu  a  riešenia  konfliktov.

Na  tento  účel  bola  príručka  výučby  potrieb  E4C  navrhnutá  tak,  aby  poskytovala  schému  práce  založenú  na  Maslowovej  
hierarchii  potrieb.  Brožúra  poskytuje  celý  rad  aktivít  na  čítanie,  písanie  a  diskusiu  rozdelených  do  päťstupňovej  
hierarchie  potrieb.

Študentom  a  učiteľom  by  sa  malo  pomôcť  rozvíjať  ich  emocionálnu  gramotnosť  prostredníctvom  aktivít  opísaných  v  
sade  nástrojov  E4C  a  začať  identifikovať  svoje  emócie  a  dôvody  konania  v  zmysle  uspokojených  a  neuspokojených  
potrieb.  To  môže  tvoriť  veľkú  časť  času  v  kruhu  v  triede  a  stretnutí  s  kolegami  o  rozvoji  zamestnancov.  Komunikácia  
založená  na  potrebách  úzko  súvisí  s  kognitívnym  diamantom,  ako  je  vysvetlené  v  súprave  nástrojov  E4C  a  školiacej  
príručke  E4C  1.

Sebarealizácia
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Čestné  sebavyjadrenie  (definované  ako  autentické  vyjadrovanie  sa  spôsobom,  ktorý  pravdepodobne  v  druhých  

vzbudí  súcit).

Príslušnosť

Komunikácia  založená  na  potrebách  má  za  cieľ  nájsť  spôsob,  akým  učitelia  a  študenti  môžu  identifikovať  a  zamerať  
sa  na  to,  čo  je  pre  nich  skutočne  dôležité,  bez  použitia  viny,  ponižovania  alebo  hanby.  Je  to  užitočné  pri  riešení  
konfliktov,  spájaní  sa  s  ostatnými  a  pri  práci  spôsobom,  ktorý  je  vedomý,  prítomný  a  naladený  na  skutočné,  životné  
a  pracovné  potreby  všetkých  strán.

Úcta

E4C  potrebuje  učebnú  brožúru
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Na  základe  potrieb  je  jednoduchá  metóda  pre  jasnú,  empatickú  komunikáciu,  ktorá  pozostáva  zo  štyroch  
krokov:  1.  Vyjadrenie  pozorovaní  2.  Rozpoznanie  a  vyjadrenie  pocitov  3.  Identifikácia  potrieb  4.  Realistické  a  
dosiahnuteľné  požiadavky.

Hoci  brožúra  E4C  Needs  Teaching  obsahuje  celý  rad  aktivít,  mala  by  sa  považovať  len  za  úvod  do  témy  ľudských  
potrieb.  Aby  si  študenti  rozvinuli  hlbšie  povedomie  a  ocenenie  pre  správanie  druhých  a  pre  to,  čo  ich  motivuje,  
sú  schopní  identifikovať  neuspokojené  potreby,  ktoré  sú  základom  takéhoto  správania.  Toto  je  podstata  toho,  
čo  znamená  byť  empatický.

Po  systematicky  riadenej  diskusii  o  pocitoch  a  správaní  z  hľadiska  ľudských  potrieb  by  učitelia  mali  začať  
pomáhať  študentom  rozvíjať  komunikačné  zručnosti  založené  na  potrebách.

1.  Uvádzanie  postrehov  
Počas  prvej  fázy  spoločnej  komunikácie  je  nevyhnutné,  aby  učitelia  a  manažéri  získali  od  druhej  strany  (detí,  
rodičov  alebo  kolegov)  postrehy,  ktoré  urobili  a  ktoré  mohli  viesť  k  nežiaducemu  správaniu,  konfliktu,  sťažnosti  
alebo  sťažnosti. .  Mali  by  to  byť  čisto  faktické  postrehy,  bez  akéhokoľvek  úsudku  alebo  hodnotenia.  Začatie  
faktografických  pozorovaní  možno  použiť  na  vyvolanie  komunikácie  vo  všetkých  oblastiach  školského  života  a  
odborného  diskurzu,  vrátane:  1.  Riešenie  konfliktov

2.  Riešenie  sťažností  3.  

Riadenie  výkonnosti  4.  Postrehy  z  
lekcie
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Komunikácia  založená  na  potrebách

Príklady  vyjadrenia  pozorovaní  na  vyvolanie  komunikácie

The  Practice  of  Needs-based  communication  –  nástroj  na  empatiu  a  riešenie  konfliktov.

Cieľom  príručky  E4C  Needs  Teaching  Booklet  je  systematicky  povzbudzovať  študentov,  aby  zvážili  svoje  vlastné  
potreby  a  rozpoznali  potreby  iných.  Diskusie  o  potrebách  by  sa  mali  čoraz  viac  začleňovať  do  aktivít  opísaných  
v  súbore  nástrojov  E4C,  ktoré  už  prebiehajú  v  triede.  Pri  diskusii  o  pocitoch  a  dôvodoch  konania  by  sa  učitelia  
mali  snažiť  získať  od  študentov  uspokojené  alebo  nenaplnené  potreby,  ktoré  ich  mohli  vyvolať.  Žiaci  si  tak  
postupne  rozvinú  emocionálnu  gramotnosť  a  porozumenie  potrebné  na  rozpoznanie  dôvodov  vlastného  
správania  a  pocitov  a  správania  a  cítenia  iných.

S  učiteľmi  

„Všimol  som  si,  že  ste  nenapísali  učebný  cieľ  na  tabuľu“  uvádza  pozorovanú  skutočnosť,  zatiaľ  čo  „Je  školskou  
politikou  napísať  učebný  cieľ  na  tabuľu  a  je  to  niečo,  čo  musíte  urobiť“  robí  hodnotenie  a  popiera  vlastníctvo  
iných  strán  na  svoje  vlastné  činy.  Môže  existovať  dobrý  dôvod,  prečo  neuviesť  cieľ  vzdelávania  a
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2.  Rozpoznanie  a  vyjadrenie  pocitov  Táto  
fáza  si  vyžaduje  vyjadrenie  pocitu,  ktorý  pozorovanie  vyvoláva  u  inej  osoby,  alebo  uhádnite,  čo  cíti,  a  
opýtajte  sa.  Pomenovanie  emócií  bez  morálneho  posudzovania  umožňuje  učiteľom  a  manažérom  
spojiť  sa  v  duchu  vzájomného  rešpektu,  empatie  a  spolupráce.  Učitelia  a  manažéri  by  mali  tento  krok  
vykonávať  s  cieľom  presne  identifikovať  pocit,  ktorý  oni  alebo  iná  osoba  v  danom  momente  prežíva,  
nie  s  cieľom  zahanbiť  ich  za  ich  pocit  alebo  sa  im  inak  snažiť  zabrániť,  aby  sa  cítili  tak,  ako  sa  cítia.

So  študentmi  
„Všimol  som  si,  že  si  na  chodbe  strčil  Sarah“  uvádza  pozorovanie  skutočnosti.  „Nesmiete  na  ľudí  tlačiť,  
pretože  je  to  neprijateľné  správanie,“  uvádza  hodnotenie.

Príklad  identifikácie  potreby:

Príklady  rozpoznávania  a  vyjadrovania  pocitov.

S  učiteľmi.
Nasledujúce  príklady  sa  týkajú  manažéra  školy,  ktorý  vstupuje  do  dialógu  s  členom  pedagogického  
zboru.

3.  Identifikácia  potrieb  
V  tejto  fáze  by  sa  učitelia  a  manažéri  mali  pokúsiť  identifikovať  potrebu  (potreby),  ktorá  je  príčinou  
tohto  pocitu,  alebo  odhadnúť  potrebu,  ktorá  spôsobila  ten  pocit  u  druhej  osoby,  a  opýtať  sa.  Keď  sú  
potreby  uspokojené,  ľudia  majú  šťastné,  pozitívne  pocity;  keď  sa  nestretnú,  majú  negatívne  pocity.  
Naladením  sa  na  pocit  môže  učiteľ  často  nájsť  základnú  potrebu.

príležitosť  na  diskusiu  o  dôvode  sa  môže  stratiť,  keď  sa  robia  hodnotenia  alebo  hodnotiace  úsudky.

Vyjadrenie  potreby  bez  toho,  aby  to  bolo  morálne  posudzované,  dáva  obom  stranám  jasno  v  tom,  čo  
v  tom  čase  skutočne  poháňa  emócie.

Všimol  som  si,  že  si  kričal  na  Johna.  Bol  si  frustrovaný“?

(Vnímaná  emócia."
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Učitelia  a  manažéri  by  sa  mali  snažiť  vyhnúť  sa  uvádzaniu  dôvodov  pre  vnímanú  emóciu.  Jednoducho  
uvedú  pozorovanie  a  uhádnu  emóciu.  Pre  otvorenú  komunikáciu  založenú  na  potrebách  by  bolo  menej  
priaznivé,  keby  sa  spýtali  druhej  strany,  či  sú  príčinou  jej  hnevu.

S  učiteľmi  
"Všimol  som  si,  že  si  krútil  hlavou  počas  celého  stretnutia  zamestnancov  (pozorovania).  Hneval  si  sa?"

Manažér  
Počas  stretnutia  (pozorovanie)  ste  krútili  hlavou.  hneval  si  sa?

So  študentmi

“
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Učiteľ  To  

by  bolo  skvelé.  A  mohli  by  sme  sa  pozrieť  na  spôsoby  poskytovania  otvorenej  spätnej  väzby  na  stretnutiach  
zamestnancov,  aby  sme  mohli  diskutovať  o  problémoch  hlbšie.  (Žiadosť)

Aby  bola  žiadosť  skutočne  požiadavkou,  a  nie  požiadavkou,  učitelia  a  manažéri  by  mali  druhej  osobe  umožniť  
povedať  nie  alebo  navrhnúť  alternatívu.  Preberajú  zodpovednosť  za  splnenie  svojich  vlastných  potrieb  a  potrieb  
školy  a  nechajú  druhú  osobu,  aby  prevzala  zodpovednosť  za  svoje.
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V  príliš  mnohých  prípadoch  by  sa  manažér  cítil  nútený  reagovať  takto:  „Chcem  vám  len  
oznámiť,  že  vaše  správanie  počas  dnešného  stretnutia  bolo  úplne  neprijateľné.  V  prítomnosti  kolegov  ste  ma  
zoslabli  a  neprejavili  ste  mi  absolútne  žiadnu  úctu.  Môžete  to  brať  ako  slovné  varovanie  a  neočakávam,  že  sa  
toto  správanie  bude  opakovať.  Bol  by  som  rád,  keby  si  odišiel,  dobre  si  premyslel  svoj  postoj  a  začal  sa  správať  
ako  profesionálny  učiteľ.“

Učiteľ  

Áno,  bol  som.  Nedal  si  mi  čas  povedať,  čo  som  chcel.  Cítil  som,  že  som  nepochopený  a

Manažér  
Dobre!  Stretnime  sa  neskôr  a  vymyslime  spôsoby,  ako  môžeme  zlepšiť  komunikáciu  vo  všeobecnosti,  a  
dúfajme,  že  nám  to  umožní  pokračovať  vo  vysokom  tempe.

4.  Realistické  a  dosiahnuteľné  požiadavky.

“

nedostal  som  príležitosť  vysvetliť  sa."

V  tejto  fáze  by  sa  učitelia  mali  pokúsiť  sformulovať  konkrétnu  požiadavku  na  činnosť,  ktorá  by  uspokojila  práve  
identifikované  potreby.  Mali  by  sa  pýtať  jasne  a  konkrétne  na  to,  čo  práve  teraz  chceme,  než  naznačovať  alebo  
uvádzať  len  to,  čo  nechceme.

Manažér  
Prečo  sa  nestretneme  neskôr,  aby  sme  prediskutovali  vaše  nápady  podrobnejšie?  (Žiadosť)

Týmto  spôsobom  člen  personálu  posunul  svoju  pozíciu  z  pozície  vnímaného  vzdoru  alebo  neúcty  k  pozícii  
váženého  prispievateľa  k  rozvoju  školy.

Manažér  
Je  mi  ľúto,  že  ste  sa  tak  cítili,  ale  mal  som  veľa  iných  učiteľov,  ktorí  chceli  hovoriť.  Stretnutie  som  posunul  ďalej,  
aby  som  dal  možnosť  vystúpiť  čo  najväčšiemu  počtu  ľudí  (Pozorovanie).  Kým  si  krútil  hlavou,  cítil  som  sa  
nepríjemne  a  bál  som  sa,  že  ma  ostatní  budú  vnímať  ako  nerešpektovanú  (emócie).  Zdá  sa  mi,  že  vás  treba  
pozornejšie  počúvať  a  chápať,  čo  chcete  povedať,  zatiaľ  čo  ja  potrebujem  mať  pocit,  že  pri  vedení  schôdze  mám  
pozornosť  a  rešpekt  zamestnancov.  (Identifikácia  potrieb)  Ako  teda  môžeme  zabezpečiť,  aby  sme  v  budúcnosti  
obaja  tieto  potreby  naplnili?  (hľadajte  realistické  riešenia)
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Alternatíva:  "Keď  si  to  urobil,  pretože  som  potreboval  ____."  Explicitné  formulovanie  je  komunikácia  o  
osobných  potrebách  bez  toho,  aby  bola  jedna  osoba  zodpovedná  za  pocity  inej  osoby  a  nie  je  potrebné  
veci  príliš  podrobne  vysvetľovať.

Veci,  ktorým  sa  
treba  vyhnúť  Učitelia  by  sa  mali  vyhýbať  slovám:  „Prinútil  ma,  aby  som  sa  cítil  ____“,  „Cítim  sa,  pretože  si  
urobil  ____“  a  najmä:  „Rozhneváš  ma.“  Títo  kladú  zodpovednosť  za  svoje  pocity  na  druhú  osobu  a  vyhýbajú  
sa  identifikácii  potreby,  ktorá  je  skutočnou  príčinou  ich  pocitu.

Upozornenie  Pri  komunikácii  založenej  na  potrebách  „potreby“  nie  sú  veci,  ktoré  musíme  –  mať  –  alebo  –  
iné  –  tj  nie  je  to  ospravedlnenie  povedať:  „musíš  to  urobiť,  pretože  je  to  moja  potreba.“

Empatia  je  miesto,  kde  spájame  našu  pozornosť,  naše  vedomie.  Nie  je  to  to,  čo  hovoríme  nahlas.  Niekedy  
nám  môže  pomôcť  predstaviť  si,  ako  by  sme  sa  mohli  cítiť  v  ich  situácii.  Možno  budeme  musieť  počúvať  
ich  slová:  čo  je  v  nich  skutočne  živé,  na  čom  záleží,  čo  vedie  k  ich  činom  alebo  slovám?  Vo  vysoko  
emocionálnej  situácii  prejav  empatie  k  jednému  pocitu  často  vyvolá  viac  pocitov,  z  ktorých  mnohé  sú  
negatívne.  Keď  sa  to  stane,  buďte  stále  empatickí.

Empatia  nie  je  mechanický  proces.  Nestačí  len  povedať  určité  slová.  Chceme  sa  skutočne  naladiť  na  
emócie  druhej  osoby  a  potrebujeme  vidieť  situáciu  tak,  ako  ju  vidí  on.

____

Komunikácia  založená  na  potrebách  môže  byť  užitočná,  aj  keď  ju  ten  druhý  nepraktizuje  alebo  o  nej  nič  
nevie.  Učitelia  to  môžu  cvičiť  jednostranne  a  dosahovať  výsledky.  (Pozrite  si  príklad  uvedený  v  nižšie  
uvedených  upozorneniach.)

Keď  učitelia  a  manažéri  niečo  robia  spoločne,  mali  by  to  chcieť,  pretože  obaja  s  tým  dobrovoľne  súhlasia,  
ako  spôsob  naplnenia  svojich  vlastných  skutočných  potrieb  a  túžob,  nie  z  pocitu  viny  alebo  tlaku.  Niekedy  
môžu  nájsť  opatrenie,  ktoré  vyhovuje  potrebám  oboch  strán,  a  niekedy  nemusia  mať  inú  možnosť,  ako  
súhlasiť  s  nesúhlasom  a/alebo  začať  formálnu  sťažnosť  alebo  disciplinárne  konanie.

Keď  niekto  hovorí  jazykom  odsudzovania,  mena  –  volania  alebo  dominancie,  učiteľ  by  sa  mal  vždy  snažiť  
počuť,  čo  hovorí  ako  vyjadrenie  svojich  nenaplnených  potrieb.

____

Učitelia  a  manažéri  nemusia  vždy  vedieť  odhadnúť,  čo  niekto  skutočne  cíti  alebo  potrebuje,  keď  sa  vcíti.  
Skutočnosť,  že  učitelia  a  manažéri  počúvajú  a  chcú  chápať  bez  toho,  aby  kritizovali,  odsudzovali,  
analyzovali,  radili  alebo  sa  hádali,  dosť  často  povedie  ľudí  k  tomu,  aby  sa  viac  otvorili,  aby  mali  lepší  alebo  
iný  zmysel  pre  to,  čo  sa  deje.  Skutočný  záujem  o  pocity  a  potreby,  ktoré  poháňajú  činy  toho  druhého,  
zavedie  učiteľov  niekam  do  nového,  niekam,  ktoré  nedokážu  predvídať,  kým  to  nepochopia.  Učitelia  môžu  
často  pomôcť  niekomu  inému  otvoriť  sa  tak,  že  sa  najprv  úprimne  podelia  o  svoje  vlastné  pocity  a  potreby.

cítil  som

V  závislosti  od  intenzity  emócií  a  od  toho,  aká  slabá  bola  komunikácia  v  minulosti,  možno  budeme  musieť  
prejsť  niekoľko  kôl,  kým  dostaneme  odpoveď.

____,
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Manažéri  by  sa  nikdy  nemali  pokúšať  hádať  s  nahnevaným  človekom,  len  ho  vypočuť.  Keď  pochopia  svoje  
skutočné  pocity  a  potreby  a  ukážu  im,  že  ich  počuli  bez  odsudzovania,  môžu  byť  pripravení  počuť  učiteľove.  A  
potom  môžu  obe  strany  hľadať  konkrétnu  akciu,  z  ktorej  majú  prospech  všetci.

Keď  si  učitelia  a  vedúci  manažéri  rozvíjajú  komunikačné  zručnosti  založené  na  potrebách,  budú  mať  čoraz  
lepšie  predpoklady  na  to,  aby  podporovali  uvedomovanie  si  podobných  potrieb  a  emocionálnu  gramotnosť  u  
detí  na  úrovni  primeranej  veku.  Tým  sa  školská  komunita  výrazne  zlepší  ako  empatické  prostredie,  ktoré  
podporuje  pohodu,  angažovanosť  a  motiváciu  učiteľov  aj  študentov.

Základná  

motivácia  1:  Vaša  motivácia  vedie  E1  Môj  účel  E2  
Otváranie  srdca  E4  Bráničné  dýchanie  E5  Vedieť  
príkladom  (upravené)  a  E3  Nechajte  sa  viesť  
motiváciou  Toto  by  sa  dalo  nahradiť  stratégiami  
„nenásilnej  komunikácie“,  ktoré  sa  dajú  použiť  online  vyučovanie  pri  dosahovaní  
cieľov  zlepšiť  emocionálnu  gramotnosť  každého  študenta  a  zároveň  zlepšiť  jeho  schopnosť  riešiť  konflikty.  
Študenti  sa  naučia  identifikovať  svoje  správanie  a  pocity  z  hľadiska  nenaplnených  potrieb,  ako  je  popísané  v  E3  
E5  Skenovanie  tela  v  sede  E6  Pohyb  Sedenie  a  dýchanie  E7  Ako  sa  mám?

Online /  Dištančné  vyučovanie  a  vzdelávanie

Základnou  technikou  je  najprv  sa  emocionálne  spojiť,  aby  ste  navzájom  identifikovali  svoje  potreby,  potom  
vypracovať  riešenie  alebo  priniesť  dôvody,  aby  ste  veci  chápali  inak.  Priamy  prístup  k  riešeniu  problému  alebo  
hádke  zvyčajne  vyvoláva  v  ľuďoch  pocit,  že  ich  nikto  nepočúva,  alebo  ich  vedie  k  tomu,  aby  sa  ešte  viac  hrabali  
v  pätách.
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Činnosti,  ktoré  by  sa  dali  upraviť  tak,  aby  sa  vykonávali  online  Hlavné  
zameranie  na  zlepšenie  empatie  počas  obdobia  blokovania  by  sa  malo  zamerať  na  tie  aspekty  5  základných  
prvkov,  ktoré  zlepšujú  pochopenie  pocitov  študentov,  ich  dôvodov  konania  a  jazyka  potrebného  na  vyjadrenie  
potrieb. .  Učitelia  by  mali  k  projektu  pristupovať  cez  optiku  komunikácie  založenej  na  potrebách.  To  umožní  
študentom  vytvoriť  zmysluplné  spojenie  medzi  svojimi  pocitmi  a  činmi  a  tými  druhých.  Je  zrejmé,  že  tieto  ciele  
sa  najlepšie  dosiahnu,  keď  sa  učitelia  a  študenti  osobne  stretnú.  Časté  opatrenia  na  blokovanie  COVID  19,  
ktoré  musia  mnohé  školy  dodržiavať,  výrazne  obmedzujú  takéto  interakcie.  Hoci  sa  súbor  nástrojov  E4C  
zameriava  na  osobné  aktivity,  existujú  určité  stratégie  a  aktivity,  ktoré  možno  vykonávať  online.

Aktivity  vhodné  pre  dištančné  vzdelávanie
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Vytvorenie  bezpečnej  atmosféry  
E2,  ktorá  inšpiruje  E3  Všetky  
emócie  sú  rovnako  platné  Mohlo  by  sa  
to  odohrávať  v  oddelených  miestnostiach  a  týkať  sa  „nenásilnej  komunikácie“.

Nevyhnutné  2

Toto  môže  fungovať  pri  použití  oddelených  miestností.  Táto  aktivita  by  mala  byť  prepojená  s  'Eko-mapami',  aby  
pomohla  študentom  pochopiť  miesto  v  rámci  dynamiky  triedy.

E10  Spoločné  narodeniny

Chaos  verzus  harmónia

E1  Dajte  svojim  študentom  vedieť,  že  ich  vidíte

Nevyhnutné  5

Postupy  na  otváranie  lekcií

E2  Pustite  študentov  do  vášho  sveta

E1  Srdce

E3  Trieda  Čas  E4  

Tímová  práca

E3  My  sme  tí,  ktorí…

E4  Ako  to  ide?

E6  Ako  môžu  rodičia  podporovať  svoje  dieťa  doma  E7  
Rodičovské  stretnutia  E8  Osobné  listy  Rodičia  by  mohli  vyplniť  
verziu  základnej  empatie  hodnotiacej  správy  učiteľa  (BET)

E6  Sme  kamaráti  alebo  spolužiaci?

Nevyhnutné  4

Táto  aktivita  by  mala  byť  prepojená  s  'Eko-mapami',  aby  pomohla  študentom  pochopiť  miesto  v  rámci  dynamiky  triedy.

E1  Ranné  rutiny

54

Vzťah:  Neexistuje  nič  bez  dobrého  vzťahu

Nevyhnutné  3

E5  Reč  tela  Táto  
aktivita  je  určená  pre  učiteľov,  ale  mohla  by  sa  použiť  so  študentmi  a  týkať  sa  „nenásilnej  komunikácie“.

Môže  to  zahŕňať  online  prehliadku  učiteľovho  domova.

Pravidlá  triedy  E2

E2  Dych  E3  
Lepšie  a  horšie  Táto  

aktivita  by  mohla  byť  spojená  s  „Nenásilnou  komunikáciou“.

Dobrý  podporný  systém  podporuje  empatiu

Tlačidlo  E5  PYT  

Toto  je  možné  vykonať  pomocou  zvukového  
signálu  E6  The  Cognitive  Diamond

Táto  aktivita  by  mohla  byť  spojená  s  „nenásilnou  komunikáciou“.

E5  Strom  sŕdc  Dalo  by  

sa  to  urobiť  pomocou  digitálnych  nástrojov.
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Online  školenie  učiteľov  E4C  pod  vedením  Ibena  Sandahla.

Oslavovať  sa  dá  online

Obsah  príručky  E4C  Needs  Teaching  Booklet  možno  ľahko  doručiť  online  a  možno  bude  najlepšie  si  ju  ponechať  v  
rezerve  pre  prípad  ďalších  obmedzení  blokovania.
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Extra  cvičenia:

•  Spievaj,  spievaj,  
spievaj  •  Pripojenie  k  srdcu  •  Tajný  
priateľ  •  V  našej  triede  sme...  •  

Táto  aktivita  by  mohla  súvisieť  s  
prieskumom  založeným  na  12  výsledkoch  Ibena  Sandahla.  •  Izba  našich  snov.  Táto  kreatívna  
úloha  sa  môže  vykonávať  doma.  •  Hranie  rolí
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Hodnotiace  a  diagnostické  nástroje
Pojem  a  štruktúra  empatie

Pri  používaní  sebahodnotiacich  dotazníkov  by  sme  si  mali  uvedomiť,  že  niektorí  študenti  môžu  vyjadrovať,  ako  
sa  oni  alebo  iná  osoba  cítia.  To  by  mohlo  platiť  najmä  pre  mladšie  deti,  ktoré  si  ešte  len  rozvíjajú  kognitívne  a  
verbálne  schopnosti,  čo  môže  sťažiť  úlohu  podávania  správ  o  vnútorných  stavoch.  Na  získanie  presnejšieho  
merania  sa  odporúča  multiinformačný  alebo  triangulovaný  prístup.  V  tomto  smere  by  rodičia  mohli  
predstavovať  užitočný  doplnkový  zdroj  informácií  o  empatickom  správaní  ich  detí.

Prosíme  deti,  aby  vyplnili  tabuľku  nižšie.  Môže  sa  to  uskutočniť  v  skupine  s  učiteľom  alebo  individuálne.  Ďalšie  
verzie  sú  preložené  do  nemčiny,  slovinčiny  a  taliančiny  a  neskôr  spätne  preložené.  Sebahodnotiaca  správa  o  
základnej  empatii  obsahuje  celkovo  20  výrokov,  ktoré  merajú  kognitívnu  aj  afektívnu  empatiu.  Deti  sú  povinné  
uviesť,  či  súhlasili  alebo  nesúhlasili  s  každým  výrokom  pomocou  päťbodovej  Likertovej  škály.  Odpovede  na  
škálach  kognitívnej  a  afektívnej  empatie  sa  vypočítavajú  vydelením  celkového  skóre  počtom  odpovedaných  
položiek  zahrnutých  v  každej  škále.  Táto  bodovacia  stratégia  je  vhodná  na  riadenie  zodpovedaných  položiek  v  
dotazníku

Hodnotenie  úrovne  empatie  u  študentov  sa  najlepšie  dosiahne  uznaním,  že  empatiu  je  najlepšie  chápať  ako  
zloženú  z  dvoch  dimenzií:
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Základná  empatia  –  hodnotiaca  správa  učiteľa  (BET)

•  kognitívna  empatia,  je  schopnosť  porozumieť  pocitom  druhých  a  je  kognitívnym  procesom,  v  ktorom  žiak  
mentálne  konštruuje  duševný  stav  druhého.  •  afektívna  empatia,  je  tendencia  emocionálne  reagovať  na  

afektívny  stav

Posúdenie  detí  učiteľom  je  prevzaté  z  BES  a  formulované  v  tretej  osobe,  pričom  zahŕňa  pôvodné  vyhlásenia.  
Napríklad:  „Je  pre  mňa  ťažké  vedieť,  keď  sú  iné  deti  vystrašené“  sa  zmení  na:  „Je  preňho  ťažké  zistiť,  keď  sú  iné  
deti  vystrašené“  Od  učiteľov  sa  vyžaduje,  aby  uviedli,  do  akej  miery  s  každým  súhlasili  alebo  nesúhlasili.  výrok  
pomocou  škály  Likertovho  typu.  Poskytuje  sa  dodatočná  úroveň  „Neuplatňuje  sa“,  aby  učitelia  mohli  uviesť,  či  
nemohli  pozorovať  špecifické  správanie  dieťaťa.  Odpovede  pre  afektívne  a  kognitívne  škály  sa  vypočítajú  
rovnakým  spôsobom.

ďalší

Na  posúdenie  vnímania  učiteľov  aj  študentov  je  potrebné  použiť  dva  informačné  zdroje,  aby  sa  učiteľom  
poskytli  užitočné  informácie,  aby  mohli  určiť,  ako  postupovať,  ktoré  intervencie  by  mohli  najlepšie  riešiť  
konkrétne  problémy  a  zároveň  poskytnúť  údaje  z  formatívneho  hodnotenia,  pomocou  ktorých  možno  sledovať  
pokrok.

Sebahodnotiaca  správa  o  základnej  empatii  (BES)
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Pre  študentov

15  Cítim  strach,  keď  som  s  priateľmi  resp

20  Mám  problém  cvičiť,  keď  sú  ostatní  členovia  mojej  
rodiny  šťastní

ani

Je  pre  mňa  ťažké  rozoznať,  kedy  sú  iné  deti  vystrašené

8

nesúhlasiť

Trápia  ma  pocity  iných  ľudí

ich

Tendencia  
emocionálne  reagovať  

na  afektívny  stav  
iných

16  Viem  si  uvedomiť,  kedy  je  niektorý  z  mojich  rodičov

11  Som  smutný,  keď  pozerám  smutné  veci  v  televízii  alebo  vo  
filmoch

17  Zapájam  sa  do  pocitov  mojej  rodiny  alebo  priateľov

Päťbodová  Likertova  stupnica

ja

3

Dôrazne  súhlasím

Rozumiem  šťastiu  mojej  rodiny  a  priateľov,  keď  sa  im  darí

5

13  Vidieť  človeka,  ktorý  sa  rozhneval,  má

19  Je  pre  mňa  ťažké  rozpoznať  pocity  svojich  priateľov  a  rodiny

7

14  Môžem  cvičiť,  keď  sú  ľudia  veselí

súhlasiť

Ľahko  sa  nechám  vtiahnuť  do  pocitov  iných  ľudí

Kognitívna  škála  je  
schopnosť  

porozumieť  pocitom  

iných  a  je  kognitívnym  
procesom,  v  ktorom  
študent  mentálne  

konštruuje  duševný  stav  iného

1  Emócie  mojich  učiteľov  alebo  spolužiakov  ovplyvňujú

Afektívna  škála

Rozhodne  

nesúhlasím

Som  smutný,  keď  vidím  iných  plakať

9  Keď  sa  niekto  cíti  „na  dne“,  snažím  sa  mu  pomôcť

Nesúhlasím  ani  jeden

Po  tom,  čo  som  bol  so  spolužiakom  alebo  učiteľom,  ktorý  je  

smutný,  cítim  sa  smutný

4

12  Dokážem  pochopiť,  ako  sa  ľudia  cítia,  ešte  skôr,  ako  mi  to  
povedia

2

10  Dokážem  cvičiť,  keď  sa  ostatní  boja

Svoje  emócie  a  to,  čo  cítim,  dokážem  ľahko  opísať  
ostatným

6

vplyv  na  mňa

súhlasiť

príbuzní,  ktorí  sa  boja

nahnevaný

18  Necítim  nič,  keď  sú  moja  rodina  alebo  priatelia  nešťastní
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Pre  učiteľov

18  Necíti  nič,  keď  sú  jeho  priatelia  nešťastní

nesúhlasiť

Trápia  ho/ju  pocity  iných  ľudí

7

1  Moje  emócie  alebo  emócie  jeho/jej  spolužiakov  ho/
ju  ovplyvňujú

10  Dokáže  cvičiť,  keď  sa  ostatní  boja

12  Dokáže  pochopiť,  ako  sa  ľudia  cítia,  ešte  skôr,  ako  
mi  to  povedia

Kognitívna  škála  
je  schopnosť  

porozumieť  pocitom  
iných  a  je  

kognitívnym  
procesom,  v  ktorom  

študent  mentálne  
konštruuje  duševný  stav  iného

20  Má  problém  cvičiť,  keď  sú  ostatní  šťastní

14  Dokáže  cvičiť,  keď  sú  ľudia  veselí

Tendencia  k  
emocionálnej  reakcii  
na  afektívny  stav

Rozumie  šťastiu  svojho  druhého,  keď  sa  mu  darí  
dobre

2

Nesúhlasím  Ani  
nesúhlasím

Ľahko  sa  vtiahne  do  pocitov  iných  ľudí

4

16  Dokáže  si  uvedomiť,  keď  niekto  z  jeho  priateľov

6

17  Zapletie  sa  do  pocitov  svojho  priateľa

ani

Je  smutný,  keď  vidím  iných  plakať

Po  tom,  čo  je  so  spolužiakom  alebo  učiteľom,  ktorý  
je  smutný,  cíti  sa  smutný

Päťbodová  Likertova  stupnica

ďalší

Afektívna  škála

9  Keď  sa  niekto  cíti  „na  dne“,  snaží  sa  mu  pomôcť

8

Rozhodne  

nesúhlasím

Dokáže  ľahko  opísať  svoje  emócie  a  to,  ako  sa  
cíti  pred  ostatnými

3

15  Cíti  strach,  keď  je  s  priateľmi,  ktorí  sa  boja

11  Smúti  pri  sledovaní  smutných  vecí  v  televízii  alebo  vo  
filmoch

13  Vidieť  človeka,  ktorý  sa  rozhneval,  má  naňho  vplyv

Je  pre  neho  ťažké  vedieť,  kedy  sú  iné  deti  
vystrašené

5

sú  nahnevaní

Súhlasím  Silne  
súhlasím

19  Je  pre  neho  ťažké  rozpoznať  pocity  svojho  priateľa
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Na  posúdenie  účinnosti  metodiky,  ako  je  načrtnutá  v  súbore  nástrojov  E4C,  je  potrebné  zhromaždiť  ďalšie  
údaje  týkajúce  sa  sociálnych  zručností  a  rušivého  správania  každého  študenta.  Učitelia  by  to  mali  hlásiť  
pomocou  škál  sociálnych  zručností  a  agresivity  prevzatých  z  verzie  systému  hodnotenia  správania  pre  deti  
(BASC).  Táto  škála  poskytuje  mieru  frekvencie  v  rozsahu  od  1  (nikdy)  do  4  (takmer  vždy),  s  ktorou  sa  deti  
považujú  za  úspešné  v  interakcii  so  spolužiakmi  a  učiteľmi  v  kontexte  školy  (sociálne  zručnosti),  a  do  akej  miery  
deti  prejavujú  určité  tendencie  konať  nepriateľsky  (slovne  alebo  fyzicky),  ktoré  ohrozujú  ostatných  (agresia).  
Zložené  skóre  sociálnych  zručností  a  agresie  sa  vytvorilo  štandardizáciou  a  spriemerovaním  skóre  poskytnutého  
rodičmi  a  učiteľmi.

4.  Zvyčajne  
5.  Takmer  vždy

Škály  adaptívneho  správania  1.  
Nedostatok  flexibility  pri  zmenách  rutín,  presúvanie  sa  z  jednej  úlohy  na  druhú  a  zdieľanie  s  inými  deťmi  2.  

Slabé  interpersonálne  zručnosti  3.  Opatrné  správanie,  ťažkosti  pri  vykonávaní  jednoduchých  

každodenných  úloh  a  organizácia  4.  Nízke  komunikačné  schopnosti

Systém  hodnotenia  pre  deti  (BASC)

Frekvenčné  skóre  pre  BASC  1.  
Nikdy  2.  Málokedy  3.  Niekedy

Škály  problémového  správania  

1.  Hyperaktivita  a  impulzivita  2.  
Verbálna  a  fyzická  agresivita  3.  Nadmerné  
obavy,  strachy  a  fóbie,  sebapodceňovanie  a  nervozita  4.  Dysforická  nálada,  
samovražedné  myšlienky,  stiahnutie  sa  od  druhých  a  sebaobviňovanie  5.  Precitlivenosť  na,  
sťažnosti  na  alebo  nadmerné  hlásenie  menších  fyzických  problémov  6.  Tendencia  konať  zvláštnym  
spôsobom  7.  Tendencia  vyhýbať  sa  sociálnej  interakcii  a  nezáujem  o  sociálnu  interakciu  8.  Ľahko  
rozptyľovať  a  nepozorný
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2

11

3
Odstúpenie

11

14

16

18

20

22

4
Pozornosť

Každodenný  život

4

13

23

25

Funkčné

6

Študentský 5 9

15

24

17

Hyperaktivita

6 10

cie

8

Zručnosti

1

10

7

Agresivita Depresia

19

12

21

Úzkosť

8
Aktivity

1
Somatizácia Prispôsobivosť

Communica

3

12

Problémy
Atypickosť Sociálnejnázov:

2

5

9

7

Tretí  a  posledný  prieskum  môže  byť  potrebný  na  posúdenie  toho,  ako  študenti  vnímajú  10  
výsledkov,  ako  je  uvedené  v  súbore  nástrojov.  So  súpravou  nástrojov  Empatia  pre  deti  budú  
učitelia  škôl  vybavení  na  to,  aby  sa  so  študentmi  stretli  s  empatiou,  aby  pochopili,  že  emocionálna  
inteligencia  je  súborom  základných  zručností  pre  efektívne  učenie  sa  a  efektívny  výkon  pre  
všetkých  študentov  v  ich  škole,  rodine,  komunite,  domácom  živote  a  vôbec.  oblasti  zahŕňajúce  
ľudskú  interakciu.  Súbor  nástrojov  E4C  preto  identifikuje  množstvo  kľúčových  vnímaní,  ktoré  
môžu  mať  študenti  o  sebe,  o  svojej  škole  ao  svojej  interakcii  s  ostatnými.  Zaznamenaním  týchto  
postrehov  pred  implementáciou  metodológie  E4C  a  porovnaním  odpovedí  s  ďalším  prieskumom  
po  implementácii  môžeme  byť  schopní  určiť,  či  Empatia  pre  deti  mala  skutočný  vplyv  na  zvýšenie  
empatie  v  triede  a  na  pocit  pohody  detí.

Stratégie  súboru  nástrojov  Empatia  pre  
deti  Hodnotiace  nástroje  BES,  BET  a  BASC  nám  poskytujú  zameranie  na  implementáciu  stratégií  
zo  súboru  nástrojov,  ktoré  sú  vhodné  pre  online  vyučovanie.  Tieto  stratégie  by  mali  byť  prevzaté  
z  každého  z  piatich  základných  aspektov  a  ich  účinnosť  by  sa  mala  posudzovať  v  súlade  s  
kritériami  nástrojov  hodnotenia.

Systém  hodnotenia  správania  detí
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ŠKÁLY  ADAPTÍVNEHO  SPRÁVANIAŠKÁLY  PROBLÉMOVÉHO  SPRÁVANIA

SYSTÉM  HODNOTENIA  SPRÁVANIA  PRE  DETI
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Výsledky  implementácie  E4C  Toolkit

61

Dokážem  rozpoznať  svoje  vlastné  negatívne  emócie

Väčší  akademický  prínos

V  triede  sa  cítim  bezpečne

Súdržnosť

Existuje  aspoň  jeden  dospelý,  s  ktorým  sa  môžem  porozprávať,  keď  mám

Plním  domácu  úlohu,  ktorá  mi  bola  zadaná

Môj  spolužiak  si  navzájom  prejavuje  starostlivosť  a  láskavosť

Hádky  sa  riešia  dohodou  a  porozumením

Je  mi  príjemné  požiadať  svojich  učiteľov  o  pomoc

Rozhodne  

nesúhlasím

Je  pre  mňa  ľahké  vyjadriť  svoje  pocity  druhým  bez  toho,  aby  som  sa  hneval  
alebo  rozčuľoval

Nezávislosť

So  spolužiakmi  sa  v  triede  zaobchádza  ako  s  rovnými

Dôrazne  súhlasím

Spolužiaci  si  navzájom  pomáhajú,  keď  majú  problémy

Pokoj

Radosť

Môj  učiteľ  a  spolužiaci  dobre  spolupracujú  na  úlohách

V  triede  sa  cítim  pokojne  a  uvoľnene

Dostávam  príležitosti  skúšať  nové  veci

Učitelia  a  spolužiaci  sú  k  sebe  slušní  a  zdvorilí

Trpezlivosť

Samoregulácia

Chcem  sa  mať  na  hodinách  dobre  a  zlepšiť  si  známky

Som  hrdý  na  svoju  školu

Rád  pomáham  zlepšovať  prostredie  mojej  školy  a  triedy

Nesúhlasím  Nesúhlasím  ani  
nesúhlasím

Cítim,  že  patrím  do  skupiny  priateľov

Rád  sa  učím  nové  veci,  aj  keď  sú  hodiny  ťažké

Súcit

10  Výsledky  implementácie  metodológie  E4C  Toolkit

V  škole  nie  je  veľa  hádok  a  bitiek

problémy

súhlasiť

Účasť

Viem  sa  sústrediť  na  hodinách

Mám  dovolené  vyjadriť  svoje  vlastné  myšlienky

Učitelia  sa  nehnevajú,  keď  sa  žiaci  hádajú

Učitelia  si  nájdu  čas,  aby  mi  pomohli  na  hodinách,  keď  
nerozumiem  tomu,  čo  sa  odo  mňa  vyžaduje

Počas  vyučovania  pracujeme  v  skupinách

Učitelia  na  žiakov  nekričia  ani  neprejavujú  hnev

Mám  pocit,  že  si  ma  učiteľ  všíma

V  škole  sa  cítim  vítaná

Mám  spôsoby,  ako  sa  upokojiť  alebo  premyslieť  veci  predtým,  ako  
zareagujem  na  negatívne  pocity

Rešpekt

Študenti  nie  sú  zosmiešňovaní  za  to,  že  majú  odlišné  názory  alebo  
názory
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Vypracovanie  ekomapy  s  dieťaťom  alebo  mladým  človekom  môže  identifikovať  kontext,  v  ktorom  žijú,  s  kým  sa  
cítia  spriaznení  alebo  či  sú  v  určitých  oblastiach  izolované.

Ekomapy

Príklad  
Harry,  znázornený  zeleným  kruhom  v  strede  obrázka,  je  žiakom  v  škole.

Ekomapy  sú  veľmi  dôležitým  nástrojom,  ktorý  nám  umožňuje  povedať,  koho  dieťa  alebo  mladý  človek  považuje  
za  dôležitého,  s  kým  má  blízky  vzťah  a  ako  vníma  dospelých  okolo  seba.  Ekomapy  možno  použiť  v  spojení  s  
ďalšími  informáciami,  ktoré  o  dieťati  alebo  mladom  človeku  vieme,  na  vytvorenie  obrazu  o  kontexte,  v  ktorom  
žije,  a  o  tom,  aké  sú  ich  každodenné  skúsenosti.  V  tomto  príspevku  sa  pozrieme  na  to,  ako  vytvoriť  ekomapu  s  
mladým  človekom  pomocou  niektorých  bežných  symbolov  a  terminológie.

Čo  je  to  ekomapa?

Prostredníctvom  spolupráce  s  ním  by  sme  mohli  vyvinúť  nasledujúcu  ekomapu.

Poznámka:  Tento  obrázok  je  vygenerovaný  počítačom  –  ekomapy  sa  často  najlepšie  spravia,  keď  ich  nakreslí  
osoba,  ktorej  sa  to  týka.

Ekomapy  sú  vizuálnym  prostriedkom  mladého  človeka,  ktorý  ukazuje,  kto  je  v  ich  sieti  (či  už  rodina,  priatelia,  
susedia,  zamestnanci  školy)  a  aké  vzťahy  s  nimi  majú.
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Učitelia  by  mohli  vytvárať  hodnotiace  rubriky,  pomocou  ktorých  by  priebežne  monitorovali  úroveň  sociálnej  interakcie  

a  zapojenia  sa  do  triedy.  Učitelia  by  mali  zahrnúť  kritériá,  ktoré  najlepšie  vyhovujú  ich  potrebám,  a  vytvoriť  
hierarchické  deskriptory  využívajúce  také  prostriedky,  ako  sú  modifikujúce  príslovky  frekvencie.  Rubriky  môžu  byť  
navrhnuté  buď  pre  jednotlivých  študentov,  alebo  pre  triedu  ako  celok.  Učitelia  by  mali  zaznamenať  svoje  pozorovania  
zvýraznením  celku  alebo  častí  tých  deskriptorov,  ktoré  sa  najlepšie  hodia.  Týmto  spôsobom  je  možné  stanoviť  skóre  
1  až  4  pre  každé  kritérium,  zatiaľ  čo  celkové  priemerné  skóre  sa  zobrazí  vertikálne  v  rubrike.

•  Dátum  ekomapy  –  veci  sa  menia  a  je  užitočné  vidieť,  kedy  boli  ekomapy  vytvorené  ako

Hodnotiace  rubriky
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tento  dôkaz  ukazuje,  ako  sa  veci  zmenili.

Vidíme,  že  existuje  veľa  informácií,  ktoré  je  možné  uložiť  pre  rýchly  prístup  pomocou  ekomapy.  Existuje  niekoľko  
pevných  a  rýchlych  pravidiel,  ktoré  sa  týkajú  ekomapy  –  možno  ich  zhrnúť  takto:  •  Vždy  používajte  veľký  list  papiera  
a  uistite  sa,  že  dieťa /  mladý  človek  je  v  strede  papiera.  Cvičenie  často  funguje  dobre,  keď  sa  používajú  vyrezané  

tvary,  pretože  tieto  možno  posúvať  podľa  potreby,  kým  sa  konečná  verzia  zasekne.  •  Sila  vzťahov  môže  byť  ilustrovaná  
akokoľvek  mladý  človek  cíti,  že  to  chce  urobiť.  Je  však  dôležité,  aby  existoval  kľúč,  aby  bolo  možné  ekomapu  
porozumieť,  a  kľúč  použitý  vo  vyššie  uvedenom  príklade  je  všeobecne  akceptovaným  bežným  štandardom.

•  Vzdialenosť  medzi  rôznymi  ľuďmi  je  dôležitá,  pretože  ukazuje,  ako  blízko  je  dieťa

Hoci  je  tento  príklad  väčšinou  čiernobiely,  farba  je  dobrá.  Toto  je  výtvor  dieťaťa/mladého  človeka,  a  preto  by  sme  im  
mali  dať  čo  najviac  voľnosti,  pretože  to  zvýši  ich  úroveň  vlastníctva  dokumentu.

Hodnotiaca  rubrika

/  mladý  človek  cíti  k  niekomu.
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Systém  hodnotenia  pre  deti  (BASC)

Spätná  väzba  na  hodnotenie  E4C

Nástroje  na  hodnotenie

Pred  každou  fázou  pilotovania  a  hodnotenia  boli  zástupcovia  z  každej  zúčastnenej  školy  pozvaní  
na  online  školiace  workshopy,  ktorých  cieľom  bolo  oboznámiť  ich  s  implementačnými  stratégiami  
programu,  ako  je  opísané  vyššie.  Aj  keď  sú  tieto  stratégie  podrobne  opísané,  bola  pri  ich  realizácii  
povolená  určitá  flexibilita,  aby  sa  splnili  konkrétne  potreby  každej  školy.

Pred  implementáciou  metodiky  E4C  v  triede  boli  učitelia  požiadaní,  aby  vyplnili  Hodnotiaci  systém  
pre  deti  pre  každého  študenta  v  triede.  Bolo  to  potrebné  na  identifikáciu  akýchkoľvek  významných  
behaviorálnych  alebo  emocionálnych  problémov,  ktoré  by  mohli  existovať  v  rámci  študentskej  
kohorty,  čo  by  zase  mohlo  ovplyvniť  úspech  programu  E4C.  (pozri  Hodnotiace  a  diagnostické  
nástroje  –  Koncept  a  štruktúra  empatie  –  Strana  56).  BASC  pozostáva  z  5  komponentov  so  sadou  
3  hodnotiacich  stupníc,  ktoré  sa  bežne  používajú.  Tieto  hodnotiace  stupnice  obsahujú  formulár  
pre  učiteľov,  rodičov  a  študentov.  Spoločným  používaním  hodnotiacich  škál  môžu  učitelia  vytvoriť  
profil,  ktorý  im  pomôže  pochopiť  emócie  a  správanie  študenta.  Na  účely  pilotnej  fázy  E4C  boli  zo  
všetkých  zúčastnených  škôl  zhromaždené  odpovede  na  dotazník  hodnotiacej  škály  učiteľov.

Projekt  Empatia  pre  deti  (E4C)  zapojil  školy  v  štyroch  partnerských  regiónoch  (Slovensko,  
Slovinsko,  Taliansko  a  Rakúsko)  do  pilotovania  a  hodnotenia  metodiky  Ibena  Sandahla.  Prvá  fáza  
pilotovania  a  hodnotenia  sa  uskutočnila  medzi  septembrom  2020  a  marcom  2021  s  opakovaním  
pilotného  a  hodnotiaceho  procesu  medzi  septembrom  2021  a  marcom  2022.  Dve  samostatné  
fázy  pilotáže  a  hodnotenia  boli  navrhnuté  tak,  aby  umožňovali  porovnávanie  medzi  dva,  aby  sa  
spoľahlivejšie  určila  úspešnosť  alebo  neúspech  metodiky.
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Učitelia  reagovali  na  špecifické  deskriptory  správania  pomocou  nasledujúcej  škály:

Nikdy  Ťažko  niekedy  Niekedy Zvyčajne Takmer  vždy
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Verbálna  a  fyzická  agresia

Hoci  úzkosť  medzi  študentmi  bola  niekedy  rozpoznaná,  študenti  so  
zvýšeným  skóre  v  tejto  oblasti  neboli  identifikovaní.  To  neznamená,  
že  študenti  môžu  alebo  nemusia  mať  v  skutočnosti  úzkostnú  
poruchu.  Výsledky  by  sa  mali  interpretovať  pomocou  histórie  
študenta  a  úplného  profilu.  Študenti  s  úzkosťou  môžu  mať  normálne  
až  nízke  skóre,  čo  nie  vždy  dokazuje  absenciu  úzkosti.  Úzkosť  sa  
môže  prejaviť  zvýšením  skóre  v  iných  škálach,  ako  je  stiahnutie  sa  

do  seba  a  sebavýčitky.

Tendencia  vyhýbať  sa  sociálnej  interakcii

Učitelia  neidentifikovali  žiadne  príklady  študentov  prejavujúcich  neustálu  agresivitu  s  
takýmto  správaním,  ktoré  by  bolo  významne  zastúpené  ako  nikdy  sa  nevyskytujúce.  Táto  
škála  zahŕňa  položky  fyzickej  a  verbálnej  agresie,  ktoré  je  možné  prehodnotiť  a  určiť,  ktoré  
položky  prispeli  k  vyšším  skóre,  ak  sú  prítomné.  To  je  dôležité,  pretože  agresivita  nie  je  
dobre  tolerovaná,  najmä  v  školách,  študenti,  ktorí  majú  čo  i  len  mierne  zvýšené  skóre,  sú  
ľahko  vystavení  riziku,  že  nebudú  akceptovaní  členmi  ich  skupiny  rovesníkov  a  učiteľmi.

Hyperaktivita  a  impulzivita

Učitelia  uviedli,  že  len  malé  percento  študentov  sa  niekedy  vyhýbalo  sociálnym  interakciám,  
hoci  takéto  tendencie  sa  nevyskytovali

1.  Nadmerný  strach,  strach,  fóbie,  sebapodceňovanie  a  nervozita  2.  Dysforická  nálada,  
odtiahnutie  sa  od  druhých  a  sebaobviňovanie

Ľahko  rozptýlený  a  nepozorný

Zúčastnené  školy  v  štyroch  partnerských  regiónoch  v  triedach  zúčastňujúcich  sa  oboch  
pilotných  fáz  poukázali  na  nevýznamné  prípady  hyperaktivity  a  impulzivity  medzi  svojimi  
študentmi.  V  prípade  prítomnosti  ADHD  by  sa  očakávali  odpovede  „takmer  vždy“.  Dva  hlavné  
príznaky  ADHD  sú  hyperaktivita  a  impulzivita.  Žiakov  s  hyperaktivitou  možno  považovať  za  v  
neustálom  pohybe  a  konajúcich  bez  rozmýšľania.
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Správanie,  ako  je  ľahké  rozptyľovanie  a  nepozornosť,  je  medzi  mladými  ľuďmi  mimoriadne  
bežné  a  nemalo  by  sa  zamieňať  s  hyperaktivitou  a  impulzívnosťou.  Takéto  správanie  sa  bude  
pravdepodobne  líšiť  v  závislosti  od  rôznych  stratégií  riadenia  triedy,  obsahu  predmetov  atď.  
Dá  sa  preto  očakávať,  že  učitelia  budú  tvrdiť,  že  niekedy  prejavujú  takéto  správanie.  Len  málo  
študentov  bolo  vnímaných  ako  roztržitých  alebo  nepozorných  pravidelne  alebo  neustále.
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Spätná  väzba  od  učiteľov  používajúcich  hodnotiaci  systém  pre  deti  naznačuje,  že  medzi  študentmi,  ktorí  sa  
zúčastňujú  pilotných  fáz  programu  E4C,  nie  sú  žiadne  významné  behaviorálne  a  emocionálne  problémy,  ktoré  
by  mohli  ovplyvniť  cieľ  programu  zvýšiť  úroveň  empatie  v  triede.  Hoci  tento  prieskum  poskytuje  jednoduchý  
prehľad  behaviorálnych  a  emocionálnych  problémov  medzi  zúčastnenými  študentskými  organizáciami,  je  
zodpovednosťou  jednotlivých  škôl,  aby  použili  svoje  vlastné  údaje  na  informovanie  svojej  analýzy  o  tom,  ako  by  
takéto  správanie  mohlo  ovplyvniť  implementáciu  metodiky  v  ich  školy.

Pred  implementáciou  metodík  E4C  v  triede  a  znova  na  konci  každej  pilotnej  fázy  boli  študenti  požiadaní,  aby  
vyjadrili  svoje  postrehy  týkajúce  sa  10  výsledkov,  ako  je  uvedené  v  súbore  nástrojov.  Súbor  nástrojov  E4C  
identifikuje  množstvo  kľúčových  vnímaní,  ktoré  môžu  mať  študenti  o  sebe,  o  svojej  škole  ao  svojej  interakcii  s  
ostatnými.  Dúfame,  že  zaznamenaním  týchto  postrehov  pred  implementáciou  metodiky  E4C  a  porovnaním  
odpovedí  s  ďalším  prieskumom  po  implementácii  sa  zistí,  či  Empatia  pre  deti  mala  nejaký  skutočný  vplyv  na  
zvýšenie  pohody,  angažovanosti  a  všeobecnej  úrovne  empatie  v  triede  a  v  zmysle  skúsenosti  každého  študenta  
zo  školy.

Študenti  mali  odpovedať  na  2  až  3  otázky  týkajúce  sa  10  kľúčových  vnímaní.

pravidelne  alebo  konzistentne.  To  je  dôležité,  pretože  úspech  metodiky  E4C  závisí  vo  veľkej  miere  od  ochoty  
študentov  spoločensky  komunikovať  so  svojimi  rovesníkmi  a  učiteľmi.
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Celkovo  približne  470  študentov  odpovedalo  na  prieskum  predtým,  ako  boli  vystavení  metodike  E4C,  pričom  
približne  320  odpovedalo  po  dokončení  každej  pilotnej  fázy.  Rozdiel  v  počte  odpovedí  pred  a  po  pilotných  
fázach  možno  najlepšie  vysvetliť  účinkom,  ktorý  mali  obmedzenia  COVID-19  na  školy  v  štyroch  partnerských  
regiónoch.  Učitelia  zistili,  že  pri  príprave  online  učebných  materiálov  čelili  ďalšiemu  tlaku  a  niektorí  uviedli,  že  
časové  obmedzenia  a  zákonné  požiadavky  na  poskytovanie  národných  učebných  osnov  prostredníctvom  
menšieho  počtu  online  hodín  znamenali,  že  museli  znížiť  počet  tried  zapojených  do  projektu.  Napriek  tomu  sa  
vo  všeobecnosti  považovalo  za  dostatočný  počet  odpovedí,  s  ktorými  bolo  možné  porovnať  vnímanie  učenia  sa  
študentmi  pred  a  po  každej  pilotnej  fáze.

Väčšina  prieskumov  bola  dokončená  online,  hoci  niektoré  školy,  ktoré  majú  menej  reštriktívne  predpisy  týkajúce  
sa  Covid-19,  umožnili  študentom  vyplniť  dotazníky  osobne.

Hodnotenie  výsledkov  implementácie
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Odpovede  pred  fázou  pilotovania

Odpovede  pred  fázou  pilotovania

Odpovede  po  pilotnej  fáze

Odpovede  po  pilotnej  fáze

Spätná  väzba  IOA
Vnímanie  1  -  Radosť

Podobne  sa  zvýšilo  percento  študentov,  ktorí  vyjadrili  hrdosť  na  svoju  školu,  z  23,5  %  na  81  %.  
Keď  boli  požiadaní,  aby  vyjadrili,  či  sa  vo  svojej  triede  cítia  bezpečne,  52  %  uviedlo,  že  nie  pred  
zavedením  metodiky  E4C,  ale  po  fáze  pilotovania  tento  počet  klesol  na  6,8  %.  Celkovo  sa  
percento  študentov,  ktorí  sa  v  triede  cítia  bezpečne,  zvýšilo  z  24,3  %  na  79,3  %.
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Keď  sa  podelili  o  svoje  vnímanie  toho,  či  si  ich  spolužiaci  navzájom  prejavovali  starostlivosť  a  
láskavosť,  46,9  %  malo  pocit,  že  pred  implementáciou  metodiky  E4C  to  tak  nebolo,  pričom  len  
11,8  %  nesúhlasilo  s  týmto  tvrdením  po  pilotnej  fáze.  24,1  percenta  malo  pocit,  že  starostlivosť  
a  láskavosť  boli  preukázané  pred  pilotnou  fázou  a  toto  číslo  sa  po  pilotnej  fáze  zvýšilo  na  56,8  
%.  Percento  študentov,  ktorí  sa  cítili  byť  súčasťou  priateľskej  skupiny,  vzrástlo  z  21,4  %  na  80,6  
%,  zatiaľ  čo  tých,  ktorí  takúto  spolupatričnosť  necítili,  po  ukončení  programu  kleslo  z  54,2  %  na  
6,2  %.  Podobne  percento  žiakov,  ktorí  nesúhlasili  s  tým,  že  spolužiaci  si  navzájom  pomáhali,  
keď  mali  problémy,  kleslo  zo  44,5  %  na  10,5  %,  pričom  percento  súhlasiacich  s  tvrdením  stúplo  
z  29,1  %  na  70,8  %.

Pred  fázou  pilotovania  a  dodaním  metodiky  E4C  27,8  %  študentov  uviedlo,  že  buď  nesúhlasia,  
alebo  úplne  nesúhlasia  s  tvrdením,  že  sa  v  škole  cítia  vítaní.  Toto  číslo  kleslo  po  implementácii  
metodiky  E4C  len  na  5  %.  Percento  študentov,  ktorí  uviedli,  že  sa  v  škole  cítia  vítaní,  vzrástlo  z  
38,2  %  pred  implementáciou  na  82,5  %.  Percento  respondentov,  ktorí  tvrdili,  že  nie  sú  hrdí  na  
svoju  školu,  po  pilotnej  fáze  kleslo  zo  42,9  %  na  10  %.

Vnímanie  2  -  Súcit
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Vnímanie  5  –  Pokoj

Percento  študentov,  ktorí  súhlasili  alebo  úplne  súhlasili  s  tým,  že  ich  učiteľ  a  spolužiaci  dobre  
spolupracujú,  vzrástlo  z  34,5  %  na  začiatku  programu  E4C  na  83  %  na  jeho  konci.  Podobne  
percento  nesúhlasiacich  s  tvrdením  kleslo  z  36  %  na  iba  3,5  %.  Približne  55  %  študentov  
nesúhlasilo  s  tým,  že  počas  vyučovania  boli  k  dispozícii  možnosti  skupinovej  práce,  ale  toto  
číslo  sa  na  konci  programu  znížilo  na  13,1  %.  Rovnako  tak  stúpol  aj  počet  študentov,  ktorí  
súhlasia  s  tvrdením  z  19  %  na  69,3  %.  Pred  implementáciou  metodiky  E4C  44,6  %  študentov  
vyjadrilo  žiadnu  alebo  malú  túžbu  zlepšiť  svoje  školské  prostredie  a  len  28  %  uviedlo,  že  by  
chceli  pomôcť.  Tieto  percentá  sa  výrazne  zmenili  na  iba  3,6  %  vyjadrujúcich  žiadnu  túžbu  po  
zlepšení  a  76,8  %  vyjadrujúcich  pozitívnu  túžbu  po  zlepšení  do  konca  pilotnej  fázy.

Vnímanie  3  –  Účasť

Na  začiatku  programu  41,2  %  žiakov  nesúhlasilo  s  tvrdením,  že  v  škole  nebolo  veľa  bitiek  a  
hádok.  Toto  percento  následne  po  ukončení  programu  kleslo  na  18,1  %.  Percento  študentov,  
ktorí  súhlasia  s  tým,  že  nebolo  veľa  hádok  alebo  bitiek,  sa  v  rovnakom  časovom  období  zvýšilo  
z  22,9  %  na  54,3  %.  Na  konci  programu  E4C  sa  percento  študentov,  ktorí  uvádzajú,  že  učitelia  
sa  nehnevajú,  keď  sa  študenti  hádajú,  zvýšilo  z  23,1  %  na  58  %.  To  je  porovnateľné  s  poklesom  
percenta  nesúhlasiacich  s  tvrdením  zo  48,9  %  na  15,5  %.

Vnímanie  4  –  Súdržnosť
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Odpovede  pred  fázou  pilotovania

Odpovede  pred  fázou  pilotovania

Odpovede  po  pilotnej  fázeOdpovede  pred  fázou  pilotovania

Odpovede  po  pilotnej  fáze

Odpovede  po  pilotnej  fáze
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Vnímanie  7  –  Nezávislosť

Vnímanie  6  –  Trpezlivosť

Tieto  čísla  sa  odrážajú  v  náraste  z  29  %  na  66,8  %  študentov,  ktorí  uvádzajú,  že  sa  na  konci  
programu  mohli  lepšie  sústrediť.  Pred  implementáciou  metodiky  55  %  uviedlo,  že  sa  v  triede  
necítilo  pokojne  a  uvoľnene,  pričom  21  %  tvrdilo,  že  áno.  Tieto  čísla  dosiahli  18,1  %  a  58  %.  Počet  
študentov,  ktorí  uvádzajú,  že  učitelia  prejavujú  hnev  alebo  kričia  na  študentov,  klesol  zo  45,9  %  
na  11,1  %  počas  trvania  programu  s  nárastom  z  32,4  %  na  68  %  tých,  ktorí  súhlasili  s  tým,  že  
učitelia  takýto  hnev  neprejavovali.

Percento  študentov,  ktorí  tvrdili,  že  boli  schopní  vyskúšať  nové  veci,  sa  od  začiatku  do  konca  
programu  zvýšilo  z  23  %  na  76,8  %.  35,6  %  malo  pocit,  že  si  ich  nevšimol

38  %  študentov  uviedlo,  že  neexistuje  aspoň  jeden  dospelý,  s  ktorým  by  som  sa  mohol  
porozprávať,  keď  mali  problémy.  Toto  číslo  ku  koncu  projektu  kleslo  len  na  5,6  %.  Rovnakým  
spôsobom  35,4  %  malo  pocit,  že  na  začiatku  projektu  mali  aspoň  jedného  dospelého,  na  ktorého  
sa  mohli  obrátiť  so  žiadosťou  o  pomoc,  pričom  toto  číslo  sa  na  konci  projektu  zvýšilo  na  86,6  %.  
Tieto  odpovede  sa  odzrkadľujú  v  poklese  z  53,9  %  na  11,8  %  študentov,  ktorí  sa  cítia  nepríjemne,  
keď  požiadajú  svojho  učiteľa  o  pomoc,  a  v  náraste  z  25,7  %  na  89,3  %  tých,  ktorí  sa  pri  tom  cítia  
dobre.  Okrem  toho  percento  študentov,  ktorí  majú  pocit,  že  im  učitelia  nepomohli  pochopiť,  čo  
sa  od  nich  presne  očakáva,  kleslo  z  33,3  %  na  začiatku  programu  na  iba  2,5  %.  Prejavuje  sa  to  aj  
v  percentuálnom  náraste  žiakov,  ktorí  tvrdia,  že  im  učitelia  pomáhajú,  keď  treba,  z  31,2  %  na  
88,6  %.

Na  začiatku  fázy  implementácie  E4C  asi  36,3  %  študentov  nesúhlasilo  s  tým,  že  by  sa  mohli  počas  
vyučovania  sústrediť.  Toto  číslo  ku  koncu  programu  kleslo  o  9,8  %.

Na  začiatku  projektu  36,3  %  študentov  neverilo,  že  môžu  vyjadriť  svoje  vlastné  myšlienky.  Toto  
číslo  ku  koncu  projektu  kleslo  na  7,1  %.  Percento  študentov,  ktorí  tvrdili,  že  skutočne  dokázali  
vyjadriť  svoje  vlastné  nápady,  sa  za  rovnaké  obdobie  zvýšilo  o  30,9  %  na  85,6  %.  39,9  %  sa  
domnievalo,  že  nedostali  príležitosť  vyskúšať  si  nové  veci  predtým,  ako  boli  vystavení  programu,  
pričom  7,4  %  tvrdilo,  že  to  isté  na  konci.

Odpovede  pred  fázou  pilotovania

Odpovede  pred  fázou  pilotovania

Odpovede  po  pilotnej  fáze

Odpovede  po  pilotnej  fáze
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ich  učiteľ  na  začiatku  programu  s  poklesom  tohto  čísla  len  na  3,75  %  na  konci  programu.  To  je  
porovnateľné  s  nárastom  percenta,  ktorý  verí,  že  si  ich  učiteľ  všimol,  z  28,5  %  na  74,9  %  za  
rovnaké  časové  obdobie.
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Vnímanie  9  –  Rešpekt

Vnímanie  8  –  Sebaregulácia

Pred  vystavením  metodike  E4C  malo  29  %  opýtaných  študentov  pocit,  že  s  ich  spolužiakmi  sa  v  
triede  nezaobchádza  ako  s  rovnými.  Na  konci  programu  to  kleslo  až  na  5,7  %.  Podobne  percento  
študentov,  ktorí  verili,  že  so  spolužiakmi  sa  zaobchádza  rovnako,  vzrástlo  za  rovnaké  obdobie  z  
33  %  na  72,4  %.  Percento  študentov,  ktorí  mali  pocit,  že  si  zo  študentov  robia  srandu  za  to,  že  
majú  odlišné  názory  alebo  názory,  bolo  na  začiatku  projektu  54,8  %  a  na  konci  projektu  kleslo  
len  na  20,6  %.  To  je  porovnateľné  s  nárastom  z  26,1  %  na  56,2  %  za  rovnaké  obdobie.  V  priebehu  
programu  došlo  k  ďalšiemu  poklesu  percenta  študentov,  ktorí  podľahli  tomu,  že  ich  učitelia  a  
spolužiaci  neboli  k  sebe  zdvorilí  a  zdvorilí,  zo  41,9  %  na  5,5  %.

Pred  pilotnou  fázou  projektu  malo  38,2  %  študentov  pocit,  že  nemajú  spôsoby,  ako  sa  upokojiť  
alebo  premyslieť  veci  predtým,  ako  zareagujú  na  negatívne  pocity.  Toto  číslo  ku  koncu  projektu  
kleslo  len  na  10,5  %.  Zároveň  počet  ľudí,  ktorí  verili,  že  dokážu  zvládnuť  negatívne  pocity,  vzrástol  
z  34,3  %  na  68,1  %.  Tí  študenti,  ktorí  uviedli,  že  je  pre  nich  ťažké  vyjadriť  svoje  pocity  ostatným  
bez  toho,  aby  sa  nahnevali  alebo  rozčúlili,  dosahovali  na  začiatku  projektu  45,4  %  a  na  konci  
klesli  na  15  %.  Podobne  tí,  ktorí  verili,  že  môžu  vyjadriť  svoje  pocity,  pokojne  stúpli  z  22,9  %  na  
61,2  %.

Odpovede  pred  fázou  pilotovania Odpovede  po  pilotnej  fáze

Odpovede  po  pilotnej  fázeOdpovede  pred  fázou  pilotovania
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Napokon,  percento  študentov,  ktorí  
vyjadrili  ochotu  učiť  sa  nové  veci,  aj  keď  sú  hodiny  náročné,  vzrástlo  z  31,8  %  na  začiatku  
programu  na  70  %  na  konci,  zatiaľ  čo  percento,  ktoré  nesúhlasili  s  týmto  tvrdením,  kleslo  z  
39,9  %  na  4,3  %. .

Vnímanie  10  –  Väčší  akademický  prínos

Na  začiatku  projektu  34,4  %  opýtaných  študentov  tvrdilo,  že  majú  malú  alebo  žiadnu  túžbu  
robiť  dobre  na  hodinách  a  zlepšovať  si  známky.  Toto  číslo  výrazne  kleslo  na  4,3  %  do  konca  
programu.  To  sa  odráža  v  náraste  percenta  študentov,  ktorí  chcú  dosiahnuť  pokrok  z  36,6  %  
na  79,3  %  za  rovnaké  časové  obdobie.  Percento  študentov,  ktorí  vyjadrili  ochotu  dokončiť  
domácu  úlohu,  sa  počas  trvania  programu  zlepšilo  zo  40  %  na  79,9  %  a  percento  študentov  
neochotných  dokončiť  domácu  úlohu  kleslo  z  50,5  %  na  10,5  %.
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Odpovede  pred  fázou  pilotovania Odpovede  po  pilotnej  fáze
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Spolužiaci  si  navzájom  pomáhajú,  keď  majú  problémy

Radosť

nahnevaný  alebo  naštvaný

Nezávislosť

Plním  domácu  úlohu,  ktorá  mi  bola  zadaná

Rád  pomáham  zlepšovať  prostredie  mojej  školy  a  triedy

Učitelia  sa  nehnevajú,  keď  sa  žiaci  hádajú

Môj  učiteľ  a  spolužiaci  dobre  spolupracujú  na  úlohách

Som  hrdý  na  svoju  školu

So  spolužiakmi  sa  v  triede  zaobchádza  ako  s  rovnými

Dostávam  príležitosti  skúšať  nové  veci

V  škole  nie  je  veľa  hádok  a  bitiek

Trpezlivosť

Viem  sa  sústrediť  na  hodinách

názory

V  triede  sa  cítim  pokojne  a  uvoľnene

pochopiť,  čo  sa  odo  mňa  vyžaduje

Súcit

Mám  spôsoby,  ako  sa  upokojiť  alebo  si  veci  premyslieť

iné

Je  mi  príjemné  požiadať  svojich  učiteľov  o  pomoc

Mám  dovolené  vyjadriť  svoje  vlastné  myšlienky

Súdržnosť

Cítim,  že  patrím  do  skupiny  priateľov

Je  pre  mňa  ľahké  vyjadriť  svoje  pocity  iným  bez  toho,  aby  som  ich  dostal

Chcem  sa  mať  na  hodinách  dobre  a  zlepšiť  si  známky

Žiakom  sa  nerobí  sranda  za  to,  že  majú  rozdielne  názory  resp

Mám  pocit,  že  si  ma  učiteľ  všíma

Hádky  sa  riešia  dohodou  a  porozumením

Účasť

V  škole  sa  cítim  vítaná

Rešpekt

Samoregulácia

Učitelia  a  spolužiaci  sú  ku  každému  zdvorilí  a  zdvorilí

problémy

Učitelia  na  žiakov  nekričia  ani  neprejavujú  hnev

Pokoj

Počas  vyučovania  pracujeme  v  skupinách

V  triede  sa  cítim  bezpečne

Môj  spolužiak  si  navzájom  prejavuje  starostlivosť  a  láskavosť

Väčší  akademický  prínos

pred  reakciou  na  negatívne  pocity

Rád  sa  učím  nové  veci,  aj  keď  sú  hodiny  ťažké

Existuje  aspoň  jeden  dospelý,  s  ktorým  sa  môžem  porozprávať,  keď  mám

Učitelia  si  nájdu  čas,  aby  mi  pomohli  na  hodinách,  keď  to  tak  nie  je

Metodológia  súboru  nástrojov

Implementácia
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10  Výsledky  implementácie  E4C

Postrehy  pred  pilotovaním  a
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Rád  sa  učím  nové  veci,  aj  keď  sú  hodiny  ťažké

Spolužiaci  si  navzájom  pomáhajú,  keď  majú  problémy

Radosť

pochopiť,  čo  sa  odo  mňa  vyžaduje

nahnevaný  alebo  naštvaný

Môj  učiteľ  a  spolužiaci  dobre  spolupracujú  na  úlohách

Väčší  akademický  prínos

So  spolužiakmi  sa  v  triede  zaobchádza  ako  s  rovnými

Mám  dovolené  vyjadriť  svoje  vlastné  myšlienky

Pokoj

V  škole  nie  je  veľa  hádok  a  bitiek

Trpezlivosť

Rád  pomáham  zlepšovať  prostredie  mojej  školy  a  triedy

Plním  domácu  úlohu,  ktorá  mi  bola  zadaná

názory

Mám  pocit,  že  si  ma  učiteľ  všíma

V  triede  sa  cítim  pokojne  a  uvoľnene

Učitelia  si  nájdu  čas,  aby  mi  pomohli  na  hodinách,  keď  to  tak  nie  je

Súcit

Mám  spôsoby,  ako  sa  upokojiť  alebo  premyslieť  veci  predtým

Je  mi  príjemné  požiadať  svojich  učiteľov  o  pomoc

Nezávislosť

Rešpekt

Učitelia  sa  nehnevajú,  keď  sa  žiaci  hádajú

Súdržnosť

Cítim,  že  patrím  do  skupiny  priateľov

V  triede  sa  cítim  bezpečne

iné

Je  pre  mňa  ľahké  vyjadriť  svoje  pocity  iným  bez  toho,  aby  som  ich  dostal

Dostávam  príležitosti  skúšať  nové  veci

Žiakom  sa  nerobí  sranda  za  to,  že  majú  rozdielne  názory  resp

Viem  sa  sústrediť  na  hodinách

Hádky  sa  riešia  dohodou  a  porozumením

Účasť

V  škole  sa  cítim  vítaná

Samoregulácia

problémy

Učitelia  na  žiakov  nekričia  ani  neprejavujú  hnev

Učitelia  a  spolužiaci  sú  ku  každému  zdvorilí  a  zdvorilí

Počas  vyučovania  pracujeme  v  skupinách

Chcem  sa  mať  na  hodinách  dobre  a  zlepšiť  si  známky

Môj  spolužiak  si  navzájom  prejavuje  starostlivosť  a  láskavosť

Som  hrdý  na  svoju  školu

reagovať  na  negatívne  pocity

Existuje  aspoň  jeden  dospelý,  s  ktorým  sa  môžem  porozprávať,  keď  mám

Metodológia

Implementácia
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10  Výsledky  implementácie  E4C  Toolkit

Postrehy  po  pilotovaní  a
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Spätná  väzba  PTA

Osobné  hodnotenie  učiteľa
Na  konci  implementačnej  a  pilotnej  fázy  boli  učitelia  požiadaní,  aby  poskytli  spätnú  väzbu  týkajúcu  sa  ich  
skúseností  s  programom,  úrovne  spokojnosti  a  do  akej  miery  cítili,  že  metodika  ovplyvnila  ich  vyučovaciu  prax.  
Osobné  hodnotenie  učiteľa  vyžadovalo  jednoduchú  päťbodovú  škálu  odpovedí  (1  veľmi  nespokojný  až  5  veľmi  
spokojný).

Otázka  1  –  Výsledky  Ako  
hodnotíte  svoje  celkové  profesionálne  výsledky  z  účasti  na  projekte?

Otázka  3  –  Prínosy  Čo  
považujete  za  najprínosnejšie  z  vašej  účasti  na  projekte?
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Otázka  2  –  Vízia  Získali  
ste  jasnú  predstavu  o  tom,  akým  spôsobom  chcete  byť  učiteľom,  a  to  v  interakcii  so  študentmi  a  rodičmi,  
ako  aj  v  interakcii  s  budúcimi  kolegami?

Cvičenia,  spolupráca,  dôležitosť  vzťahov,  profesionálny  rozvoj,  rola  učiteľa.  Osobné  (autentické  a  vedomé,  
pokiaľ  ide  o  prítomnosť,  hľadanie  rovnováhy).

Machine Translated by Google
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Otázka  4  –  Výzvy  
Zvýraznite  prvky  projektu,  ktoré  ste  zažili  ako  menej  prospešné  –  niektoré  výzvy,  
ktoré  ste  zažili.

Otázka  7  –  Rovnováha  
Do  akej  miery  ste  si  účasťou  na  projekte  rozvinuli  svoju  kompetenciu  byť  pozorne  
prítomný  a  v  rovnováhe  vo  vyučovacej  situácii?

Otázka  5  –  Vzťahy  Do  akej  
miery  ste  svojou  účasťou  na  projekte  rozvíjali  svoju  kompetenciu  byť  súčasťou  a  vytvárať  
vzťahy  so  študentmi/kolegami  –  konať  s  empatiou  –  aj  v  stresových  situáciách.

Otázka  6  –  Vzťah  so  študentmi  Do  akej  
miery  ste  si  účasťou  na  projekte  rozvinuli  svoju  kompetenciu  stať  sa  súčasťou  a  rozvíjať  
vzťahy  so  študentmi,  ktorých  učíte?
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Otázka  9  –  Zvládanie  konfliktov  Do  
akej  miery  ste  zapojením  do  projektu  rozvíjali  svoju  kompetenciu  zvládať  konflikty  v  
profesionálnych  situáciách?
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Otázka  8  –  Vzťahy  s  rodičmi  Do  akej  miery  
ste  si  účasťou  na  projekte  rozvinuli  svoju  schopnosť  byť  pozorne  empatický  v  interakciách  
s  rodičmi?

Otázka  9  –  Zvládanie  konfliktov  
Empatia  je  spôsob  života.  Osvojili  ste  si  empatickejší  štýl  výučby?
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Výzvy  
Pokiaľ  ide  o  hlavné  problémy,  s  ktorými  sa  učitelia  stretávajú,  kritiku  od  ostatných  identifikovalo  
29,2  %.  27  %  učiteľov  sa  domnievalo,  že  neprítomnosť  študentov  predstavuje  skutočnú  výzvu,  
a  to  najmä  v  období  obmedzení  a  nariadení  týkajúcich  sa  Covid-19.  Napriek  tomu  len  2,1  %  
tvrdilo,  že  pravidlá  karantény  ovplyvnili  najmä  dodanie  metodiky.

Už  od  februára  2020  bola  rozpoznaná  hrozba  hroziacej  pandémie  Covid-19,  hoci  nikto  v  
súčasnosti  nemohol  predvídať  budúci  vplyv,  ktorý  by  to  mohlo  mať  na  projekt  E4C.  Projekt  bol  
spustený  nezávisle  od  učiteľov,  ktorí  sa  prihlásili  do  prvej  pilotnej  fázy  zo  škôl  v  štyroch  
partnerských  regiónoch.  Workshopy  určené  na  oboznámenie  učiteľov  s  metodikou  E4C  boli  
organizované  počas  5  dní  v  októbri  2020.  Bohužiaľ,  prvé  skutočné  dopady  pandémie  Covid-19  
pocítili  v  Bratislave  na  Slovensku,  kde  sa  mali  uskutočniť  aj  osobné  workshopy.  miesto  s  
pohotovosťou

Profesionálne  výsledky  
Zo  spätnej  väzby  na  Osobné  hodnotenie  učiteľa  bola  všeobecná  pozitívna  odozva  týkajúca  sa  
celkových  profesionálnych  výsledkov  projektu  E4C.  58,3  %  odpovedalo  priaznivo  alebo  
mimoriadne  priaznivo,  pričom  29  %  naznačovalo,  že  nedošlo  k  významnému  zlepšeniu  
profesionálnych  výsledkov.  Z  tých  učiteľov,  ktorí  informovali  o  kľúčových  prínosoch,  ktoré  mali  
z  účasti  na  projekte,  53,7  %  označilo  za  hlavné  prínosy  dôležitosť  vzťahov  a  úlohu  učiteľa  pri  
podpore  empatie.  42  %  sa  domnievalo,  že  ďalším  kľúčovým  prínosom  sú  zvýšené  príležitosti  
na  spoluprácu,  pričom  31  %  uvádza  výhody  vyplývajúce  z  profesionálneho  rozvoja,  ktorý  
program  ponúka,  a  podpory  osobného  rozvoja.

Profesionálne  a  osobné  interakcie  55,5  
%  učiteľov  uviedlo,  že  získali  jasnejšiu  predstavu  o  tom,  ako  zamýšľajú  komunikovať  s  
ostatnými,  pričom  11  %  je  presvedčených,  že  takúto  víziu  nezískali.  Podobne  48  %  učiteľov  
malo  pocit,  že  si  vyvinuli  kompetencie,  aby  boli  pozornejší  a  empatickejší  v  interakciách  s  
rodičmi,  ďalších  42  %  neuviedlo  žiadne  zmysluplné  zlepšenie  a  iba  9,3  %  sa  domnievalo,  že  sa  
takéto  kompetencie  vôbec  nerozvinuli.  Pokiaľ  ide  o  zvládanie  konfliktov  najmä  počas  interakcií  
s  kolegami  a  vo  všeobecnosti  v  profesionálnych  situáciách,  60,4  %  rodičov  malo  pocit,  že  sú  
lepšie  vybavení  ako  pred  účasťou  na  projekte.  13,2  %  sa  domnievalo,  že  program  neprispel  k  
zlepšeniu  riešenia  konfliktov  a  ďalších  26,4  %  nevidelo  žiadne  viditeľné  zlepšenie.

Od  začiatku  si  partneri  projektu  uvedomovali  výhody,  ktoré  môže  priniesť  zvyšovanie  úrovne  
empatie  v  školách.  Verilo  sa,  že  zvýšené  empatické  kompetencie  v  triede  a  širšej  školskej  
komunite  môžu  viesť  k  zvýšeniu  motivácie,  efektívnejšej  spolupráci,  zníženiu  konfliktov  a  
zlepšeniu  medziľudských  a  profesionálnych  vzťahov.  Bolo  preto  pochopiteľné,  že  učitelia  
vstúpili  do  projektu  s  nadšením  a  veľkými  očakávaniami.
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Obmedzenia  týkajúce  sa  Covid  negatívne  ovplyvnili  aj  možnosť  rodičov  zapojiť  sa  do  projektu.  
Keďže  študenti  boli  zavretí  doma,  mnohí  rodičia  museli  zmeniť  svoje  pracovné  postupy  a  
pracovať  z  domu  alebo  si  jednoducho  vziať  voľno,  aby  sa  mohli  starať  o  mladšie  deti.  Za  týchto  
okolností  boli  rodičia  príliš  zaujatí  prispôsobovaním  sa  novým  rutinám  a  mali  málo  alebo  
žiadny  čas  na  skúšanie  stratégií  rozvoja  empatie,  ako  je  opísané  v  súprave  nástrojov  E4C.  
Následný  projekt  špeciálne  navrhnutý  pre  rodičov  by  preto  mohol  byť  niekedy  v  budúcnosti  
zaručený.
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Druhá  pilotná  fáza  projektu  pokračovala  online  formátom,  pričom  školenia  sa  uskutočnili  v  
každom  partnerskom  regióne  samostatne.  Workshopy  viedli  projektoví  partneri  a  Iben  
Sandahl  sa  mohol  zapojiť  do  každého  regionálneho  školenia  v  rôznych  časoch,  aby  pridal  
podporu  a  odpovedal  na  otázky  alebo  obavy,  keď  sa  vyskytli.  Online  obsah  a  použitie  brožúry  
E4C  boli  zahrnuté  do  druhej  školiacej  fázy  spolu  s  ďalšími  diagnostickými  nástrojmi  na  
identifikáciu  zdrojov  konfliktov  v  triede  a  stratégiami  ich  riešenia.

Krátko  po  online  školení  boli  školy  vo  všetkých  štyroch  partnerských  regiónoch  nútené  
uzamknúť.  To  vytvorilo  ďalší  tlak  na  učiteľov,  pretože  sa  museli  rýchlo  prispôsobiť  výučbe  
svojich  študentov  online  a  pripraviť  na  tento  účel  digitálne  zdroje.  Okrem  toho  sa  od  škôl  
požadovalo,  aby  skrátili  počet  hodín  kontaktu,  ktoré  učitelia  mohli  mať  so  študentmi  online,  a  
to  zase  vytvorilo  tlak  na  učiteľov,  aby  poskytli  čo  najviac  obsahu  učebných  osnov  vo  výrazne  
skrátenom  časovom  rámci.  Vplyv  na  projekt  E4C  bol  taký,  že  učitelia  neboli  schopní  prezentovať  
metodiku  svojim  študentom  ako  celok,  pretože  mnohé  z  aktivít  si  vyžadovali  osobnú  interakciu  
medzi  učiteľmi  a  študentmi.  Okrem  toho  už  nebolo  možné,  aby  školitelia  učiteľov,  ktorí  sa  
zúčastnili  online  školiacich  workshopov,  cestovali  do  škôl  v  rámci  svojich  regiónov,  aby  šírili  
požadované  vedomosti  a  informácie.

Napriek  výzvam,  ktorým  čelia  školy  v  dôsledku  obmedzenia  blokovania  ochorenia  Covid,  
projekt  pokračoval  tak,  že  učitelia  vykonávali  aktivity,  ktoré  bolo  možné  realizovať  online.  Na  
podporu  tohto  prístupu  partneri  projektu  zaslali  zoznam  takýchto  aktivít,  ako  je  vysvetlené  v  
súbore  nástrojov  E4C,  spolu  s  preformátovanými  nástrojmi  hodnotenia  pre  formatívne  aj  
súhrnné  hodnotenie,  ktoré  bolo  možné  vykonať  online.  Partneri  projektu  si  zároveň  uvedomili,  
že  obmedzenia  blokovania  môžu  pokračovať  počas  celého  trvania  projektu.  Preto  bolo  
rozhodnuté  vytvoriť  xxxx  stranovú  E4C  brožúrku  aktivít  a  pintov  na  diskusie,  ktoré  by  mohli  
jednoduchšie  podporiť  výučbu  empatie  online.

Empatia  k  deťom  môže  byť  skutočne  účinná  len  vtedy,  ak  je  postavená  do  centra  kultúry  školy

sa  dramaticky  znížili  predpisy  obmedzujúce  počet  povolených  návštev  na  miestach  stretnutí.  
Výsledkom  bolo,  že  formát  workshopov  sa  zmenil  na  taký,  ktorý  bolo  možné  doručiť  online.  
Učitelia  dostali  všetku  dokumentáciu  potrebnú  na  plnú  účasť  na  online  školení  a  Iben  Sandahl  
viedol  workshopy  cez  Zoom.  Učitelia  sa  zúčastnili  online  školenia  prvého  kola  pilotáže  a  odozva  
účastníkov  bola  mimoriadne  priaznivá.

Napriek  výzvam  vyplývajúcim  z  COVID-19  bola  spätná  väzba  od  učiteľov  aj  študentov  
mimoriadne  pozitívna,  ako  ukazujú  vyššie  uvedené  údaje.  Výsledky  implementácie  metodiky  
E4C  sa  však  dajú  realizovať  až  v  oveľa  dlhšom  časovom  období.
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Nasledujúce  zdroje  si  môžete  bezplatne  stiahnuť  z  webovej  stránky  E4C.

Celkovo  školy,  učitelia  a  študenti  hlásili  pozitívne  skúsenosti  z  účasti  na  projekte  E4C.  Zlepšené  
riešenie  konfliktov,  zvýšená  úroveň  empatie,  angažovanosti  a  motivácie  sú  len  niektoré  z  
kľúčových  výsledkov  identifikovaných,  zatiaľ  čo  profesionálny  rozvoj  ponúkaný  učiteľom  bol  
všeobecne  ocenený.  Napriek  všetkým  výzvam,  ktoré  sa  vyskytli  počas  implementácie  metodiky  
E4C,  výsledky  naznačujú,  že  projekt  bol  mimoriadne  úspešný  a  splnil  väčšinu  zamýšľaných  
cieľov.

a  všetko,  čo  škola  robí.  Metodika  sa  musí  používať  v  celej  škole  počas  celého  školského  života  
študentov  od  prvých  rokov  až  po  vysokú  školu.  Následné  hodnotenie  môže  byť  potrebné  na  
posúdenie  úspešnosti  programu  v  priebehu  času  so  školami,  ktoré  sa  rozhodli  pokračovať  v  
metodike  v  priebehu  času.
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