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Úvod - I. Úvod

I.  ÚVOD
Mají jiskřičky v očích a energii za deset. Jsou bezprostřední a rozumějí skřítkům, kamenům a

stromům. Zrcadlí všechno, co do nich vložíme. Mapují si hranice vlastní identity a příslušnosti ke
skupině. S vervou se chystají na úžasné dobrodružství jménem Život... 

Jsou  to  fascinující  tvorové,  kteří  přicházejí  do  péče  předškolních  vychovatelů.  Nejsou  to
Marťané, ani zvláštní živočišný druh, i když se to vnímavému pozorovateli může ze začátku zdát.
Jsou na nás opravdu závislí – životně závisí na našem bezvýhradném přijetí a upřímné autenticitě.

Co pomůžeme napravit nebo zkazíme v tomto věku, potáhne se v nich po celý život. Paradoxně
největší  nebezpečí  číhá v tom, že jsme sami dětstvím prošli a neseme v sobě mnoho chybných
„předprogramování“. Toho se však nemusíme lekat – každá generace udělá své chyby ve výchově
a každá nastupující generace má životní úkol se s nimi vyrovnat.

„Dětství  …  je  celkové  rozpoložení  jedince  dětského  věku,  jehož  podstatou  je  vstřícně
otevřená,  důvěřivá  vnímavost  vůči  druhému  člověku  (především  matce),  druhým  lidem
nejbližšího  okolí...  a  posléze  věcem  a  událostem,  vytvářejícím  domov,  v  němž  je  dobře
a bezpečno.

… Šťastné dětství  ...  příznivě ovlivňuje vývoj osobnosti  dítěte,  s  důsledky pro pozdější  věk
(včetně dospělosti a stáří). 

Rozvinutí kvalit dětství … umožňuje dítěti ujišťovat se, že svět je krásný, dobrý, láskyplný
a plný podivuhodných překvapení, na která se lze těšit.

A naopak, traumatizace dítěte způsobuje, že dětství se v něm v těchto kvalitách nerozvine a svět se
mu vyjevuje jako nebezpečný, zlý, nudný, takže je třeba se před ním skrývat nebo nějak jinak si
vynucovat změnu, vesměs neúspěšně, každopádně ale na úkor bohatě se rozvíjející osobnosti...

Také v tomto případě to má důsledky pro pozdější věk.“ [1]

Z  pohledu  biologa  přichází  dítě  na  svět  vybaveno  schopností  podněcovat  péči  dospělých
a aktivně se učit a orientovat ve světě, ba dokonce ho už v raném věku radikálně měnit. Existuje
krásná indiánská pohádka o velkém silákovi,  který se tak dlouho chlubil  svou neporazitelností,
až ho poslali do tee-pee, aby změřil své síly s nemluvnětem. Silák vyběhl ven na hlavu poražen.
Sílu dětí není radno podceňovat. Je nutno ji převážit svou vlastní silou („rodičovskou mocí“ jako
opaku násilí) a je možno ji využít k našemu sebepoznání a usměrnit k harmonickému vývoji.

Výchova je úchvatné tkaní jemného přediva a je známou věcí, že dítě se v tomto úkolu chová
aktivně a rodiče jsou měněni stejně tak jako dítě. Důležité je mít výhled na cíl – aby aspoň občas
zpoza  závoje  mraků  všednodennosti  a  pahrbků  dílčích  úkolů  výchovy  vykoukl  vrcholek  hory
Harmonické, autentické a zodpovědné osobnosti.

A především: VŠECHNO NECHŤ SE MEZI VÁMI DĚJE V LÁSCE... 
(dodatek pro Evropany: Nezapomeňte prosím na lásku k sobě samému!)
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II. Pozdně batolecí a předškolní věk

II.  POZDNĚ BATOLECÍ A PŘEDŠKOLNÍ VĚK
Užitečná  moudrost  z  praxe praví,  že  chceme-li  někomu poradit  či  pomoci,  musíme nejprve

dlouho sedět a poslouchat, případně pozorovat. Proto se nejdřív krátce zmíním o specifikách období
života,  kdy nejčastěji  přecházejí  děti  z  péče  matky do péče  nových -  cizích  osob.  V této  péči
většinou zůstávají  až do nástupu do základní školy.  Myslím,  že neexistují  dost silná slova,  aby
vyjádřila zodpovědnost těchto náhradních či doplňkových vychovatelů.

II.A.  Vývoj dětí 2-6 let
Nejdříve se krátce zastavme u převratných změn v životě dětí ve věku předcházejícím:

II.A.1)  Fáze od početí do 2 let

a) Prenatální období

Poslední výzkumy ukázaly, že aktivní život člověka začíná už hluboko v embryonální fázi.

„Moderní  neurobiologie  zjistila  u  savčích  embryí  existenci  nervové  tkáně,  která  má  všechny
charakteristiky struktury mozkové kůry...“ [2]

Zárodek je v neustálém pohybu, vnímá nejrůznější podněty přes matku i samostatně a reaguje na
ně. U plodu se dají prokázat různé stavy vědomí. Je schopen se učit a rozlišovat a aktivně komunikuje
s matkou. (srov. [3], [4], [2], [5])

b) Porod

Podle nejnovějších studií je to s jistou pravděpodobností dítě samo, kdo spouští porod. Je také
velmi dobře vybaveno na porodní stres (např. „lamelové“ uspořádání lebečních kostí, strmé zvýšení
hladiny  adrenalinu  zvyšující  odolnost  vůči  kyslíkovému  deficitu,  apod.)  Porodními  cestami
prochází aktivně (natáčí se, protahuje) a je schopno zastavit porod, pokud není připraveno na další
fázi. (srovnej např. [6])

Často se mluví o porodních traumatech (fyzických i duševních), méně už o traumatech dětí,
které  neprošly porodem  (narodily  se  císařským řezem).  Jejich postižení  není  o  nic  menší  a  je
vhodné jej řešit psychoterapeuticky. Neproběhnutím porodu je citelně poškozena i matka a často
i ohrožena vznikající vazba matka-dítě.

c) Těsně po porodu

nepozorovaně probíhají  dramatické  změny ve fyziologickém a anatomickém uspořádání  těla
novorozence. Co vnímáme navenek, je “objevení se“ nového človíčka a jeho první orientace ve
světě. Nevypadá nijak překvapeně, dost často spíš unaveně, někdy zvědavě. Očividně tady byl už
předtím. Ten, kdo v tomto okamžiku skutečně vzniká, jsou rodiče.

Nyní probíhá to nejdůležitější - bonding (raný kontakt) – proces utváření vazby mezi matkou
a dítětem ihned po porodu. Vazba životně nutná, silná, neporušitelná i křehká. Matka s dítětem tvoří
v přirozených podmínkách i po porodu jedno tělo a jednu duši.
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II.A.1)  Fáze od početí do 2 let

d) Novorozenecké, kojenecké a batolecí období

„Ačkoli  novorozené dítě může působit dojmem totální bezmocnosti,  není tomu tak - sice se
neobejde bez péče druhých lidí, ale zdaleka není jen pasivním příjemcem informací z okolí... Mezi
dítětem a rodiči funguje od samého počátku oboustranná komunikace a vzájemná interakce... Lidé
jsou částečně předprogramováni  tak,  aby jejich chování k dítěti  bylo pro toto dítě  srozumitelné
a přínosné.“ [7]

V prvním roce  života  je  pro  dítě  i  jeho  rodinu  důležité  vzájemné  vyladění.  A samozřejmě
neporušitelná jednota s  matkou. Matka může vycítit  přesně,  co její  dítě potřebuje;  třebas i  přes
několik zdí. V případě, že se vyladění povede, není téměř důvod, aby dítě plakalo.

„Dítě  si  musí vytvořit  představu, že matka je  vždy dosažitelná  a vnímavá.  To si  vytváří  na
základě každodenní interakce.“ [8]

Dítě  činí  „raketové“  pokroky v  tělesném i  duševním vývoji.  Podrobně se  o  nich  zmiňovat
nebudu,  jednak  protože  to  rozsah  této  práce  nedovoluje,  jednak  jejich  formulace  (obsahující
příslušné časové „lhůty“) velice škodí matkám i dětem.

Za pozornost stojí tyto malé milníky vývoje osobnosti dítěte:

- První úsměv a broukání – kolem 4. měsíce

- Separační strach – 7. - 8. měsíc – souvisí s rostoucím uvědoměním si sebe sama.

- Období „raného vzdoru“ – 1,5 – 3 roky (vzdorem se dítě ubezpečuje o vlastní identitě - 
„ matka nejsem já“)

Neustále platí, že  pevná jistota ve vztahu k matce  či nejbližší osobě (specifická vazba, jisté
připoutání) je základní podmínkou zdravého vývoje dítěte.

II.A.2)  Specifika pozdně batolecího věku (2-3 roky)

Motorika

Ke konci druhého roku pozorujeme významné změny v hrubé i jemné motorice – vyvíjí se běh,
uchopování a manipulace s předměty. Dítě začíná chápat a pojímat nástroje určené k různým činnostem.

Osobnost a socializace

Pokračuje tvorba osobnosti a osamostatňování od matky. Typické „já sám“ a „já chci“ dosahuje
dalších stupňů. Začíná touha po spolupráci s matkou.

Začíná uvědomělé cítění a vyjadřování vlastnictví a teritoria.

Dítě  vnímá  sebe  sama  jako  bytost  schopnou  vlastní  vůle  a  potřebuje  potvrdit  hodnotu
svých kompetencí.

Decentrace – uvědomuje si, že je pouze jedním z objektů a že věci se dějí i mimo jeho vůli.
Věci se dají posuzovat z různých hledisek.

Dvouleté  batole  je  schopno  paralelní  hry –  děti  si  hrají  simultánně  vedle  sebe.  Zatím  ve
hře nekooperují.

Dítě je stále  přirozeně pevně vázáno na matku.  Pravidelné delší  odloučení  od ní  je  pro něj
velmi traumatizující.
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II.A.2)  Specifika pozdně batolecího věku (2-3 roky)

Myšlení a řeč

Myšlení  se  prudce  vyvíjí.  Pokračuje  chápání  stálosti  objektu,  pomalu  začíná  chápání
prostorových pojmů. Nadále není příliš schopno chápat naše pojetí plynutí času.

Ve dvou a půl letech dítě začíná konverzovat. Vyspělost řeči vykazuje veliké rozdíly i v rámci
fyziologické normy.

II.A.3)  Specifika předškolního věku (3-6 let)

O  vývoji  předškolních  dětí  se  podrobně  zmiňuje  ve  své  dílčí  práci  „Vnitřní  svět  dítěte
předškolního věku“ a proto zde uvádím jen stručný výtah:

Toto období asi nejvíce charakterizuje příklon ke skupině vrstevníků, aktivita, snaha 
o praktické uplatnění a především hra.

Mentálně zakotveno v mýtu začíná postupně využívat racionální uvažování.

a) Motorika

Motorika se nadále rozvíjí. Dítě začíná být schopné samoobsluhy. Velmi potřebuje příležitost
k aktivitě – pohybové i tvůrčí. Prahne po praktickém uplatnění.

b) Myšlení a poznávání

Kognitivní vyladění

V  tomto  období  je  dítě  velmi  zvídavé.  Typickým  slovem  je  „Proč?“  Představa  množství
a orientace je nadále nejasná.

Myšlení

Myšlení je stále prelogické. Přesto už zkoumá vztahy a jejich vzájemné souvislosti. Stále více
přechází k racionalitě.

Některé charakteristiky myšlení v předškolním věku:

• egocentrismus – dítě ulpívá při svých soudech na svém subjektivním pohledu;
• absolutismus – dítě je přesvědčeno, že každé tvrzení je konečné – souvisí s potřebou jistoty
• antropomorfismus – tedy polidšťování (Ta židle mě shodila dolů, ta je zlá.).
Pro  tento  věk  je  typická  velmi  živá  představivost,  a  to  tak  živá,  že  představy  dítě  občas

přimíchá k realitě. Dítě v tomto věku málokdy lže v pravém slova smyslu.
S potřebou jistoty a jednoznačnosti souvisí potřeba černobílého vidění a hodnocení světa.

(zpracováno podle [8],  [7], [9],[10], [6], [11], [12])

S předcházejícími tvrzeními se osobně neztotožňuji. Považuji totiž za metodickou chybu, aby
dospělí  zkoumali  myšlení  předškoláků z hlediska schopnosti  používat  „dospělý způsob“.  Nutně
vznikne  závěr,  „že  to  dítě  neumí“.  Zrovna  tak  by  mohly  děti  předhazovat  nám,  že  neumíme
uvažovat v plastických obrazech a plavit se na vysokých vlnách fantazie. Myšlení dětí je zkrátka
jiné. Stonožka nemůže hodnotit orla - a ani orel stonožku  :-)
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II.A.3)  Specifika předškolního věku (3-6 let)

Pro vychovatele je jediná možnost vnímat dítě bez předsudků a předpokladů – ne jen takové,
jaké  je,  ale  prostě  ŽE  JE.  („Vidím  Tě.  Nic  víc  není.“)  (z  čehož  organicky  vyplývá  NIKDY
NEHODNOTIT). 

Naše duševní světy se mohou  přiblížit při hře  – styčný bod je jejich „pohádková všednost“
a naše básnická fantazie.

Ve vědomí  batolat  a  předškoláků  dosud žije  MÝTUS  (mýtus  jako STAV,  z  dob ještě  před
tvorbou mytologií) – pradávná plynoucí jednota času a obrazů. Ovšem vysvětlit důkladně, co to
mýtus je, přesahuje rámec této práce (nehledě na to, že to nikdo z dospělých neumí=).

c) Vnitřní - fantazijní svět

Fantazijní přenos

Fantazie dětí předškolního věku je, jak stále více zjišťuji, největším pokladem pro vychovatele.
Při ponoření se do fantazijního plynutí máme tu nejlepší možnost pedagogického působení. Všichni
známe obrázek, kdy dítě ve hře mění kostky a klacíky v autíčka, lidi a budovy. Začínám opravdu
zastávat názor, že hra s klacíky je pro dítě mnohem podnětnější, než hra s přesnými plastovými
modely a má zásadní význam pro rozvoj lidské kreativity.

Mezi  2.  a  4.  rokem prochází  dítě  totemovým věkem.  Cítí  organické  propojení  mezi  sebou
a zvoleným zvířetem. Vše kolem sebe může vnímat jako živé.

Připomeňme si například děs dítěte z předmětu, který připomíná obličej strašidla. V tu chvíli dítě
opravdu onen předmět vidí reálně jako strašidlo – došlo k jakési proměně.

Podobným způsobem přenáší fantazie malé dítěte přes nejrůznější úskalí – v okamžiku vzdoru
nebo nechuti se dítě rádo promění ve zvířátko (Šimon už nemůže běhat, ale koníček běhá a skáče
s radostí!).  Když  dvouleté  dítě  velmi  teskní  po  mamince,  zrealizujeme  fantazijní  představu
přetrvávající matky („Maminka je támhle tím směrem – v kanceláři - a mává ti! Těší se na tebe.“)

Fantazií zpracovávají děti své nejrůznější hnutí a potřeby (například velmi častá jsou neviditelná
zvířátka.) („Tady je malá houbička – a nemá maminku! (pláč)“ - „Podívej, tady je větší houbička -
maminka.  Houbičky  jsou  spolu  pevně  propojené  v  zemi  podhoubím.  A  tady  je  houbička
s maminkou.“)

Mýtus

Dítě vnímá svět v jeho „pradávné původní jednotě“ - vše je živé a všechno má živý symbolický
význam. Přechází lehce z „žitého příběhu“ do reality a zase nazpět. 

Vnímá  mýtické  příběhy  v  jejich  původní  živosti  a  identitě.  Vyprávíme-li  mu  biblický  příběh,
nemusíme se namáhat vysvětlováním, co to je symbolický význam. Dítě příběh zažívá v proudu symbolů.

Vnímá také mýticky a rituálně situace, které si my už (mylně) vykládáme jako profánní: setí
a sklizeň, nákup a přesun peněz z ruky do ruky, čtení, příprava jídla atd. Tímto faktem například
vysvětluji  jejich  oblibu „přesných“ hraček – zmenšených modelů  skutečných věcí.  Ke hře tyto
„realistické“ hračky ve skutečnosti nepotřebují, ale jsou jimi fascinováni a touží po nich. Reagují
na ně průkazně jako na posvátný předmět a „idol – bůžka.“
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II.A.3)  Specifika předškolního věku (3-6 let)

Pohádka (předškolák a příběhy)

Nesmírný význam má v předškolním věku vyprávění a čtení pohádek. Film ani divadlo nemá
vůbec sílu a účinky vyprávění. Děti samy vyprávění a čtení požadují.

Při  poslechu  pohádky  se  pravděpodobně  cosi  dotváří  či  léčí  přímo  v  hlubokých  vrstvách
dětské psychiky.

Pohádky jsou samy jistým pozůstatkem světa mýtu. Zobrazují cesty duše a jako takové je děti
bezprostředně přijímají. Jednání hrdinů navíc často odráží premorální stadium.

Šťastný  konec  vůbec  není  nutný;  očividně  patří  spíš  do  dalších  vývojových  fází.  Už  od
batolecího věku přijímají děti bez pozastavení a dokonce s určitým souhlasným prožitkem, že líná
prasátka  či  lakomý  kohout  umře.  Ve  světě  pohádky  to  ovšem  znamená  „smrt“  starého  já
a uvolnění kreativního prostoru pro vývoj já nového.

d) Řeč předškolního dítěte

Řečové pokroky

V této době nastává expanze komunikace s vrstevníky. Roste zájem o mluvenou řeč, říkanky,
písničky. Do pěti let se vyvine gramatická řeč a dítě je schopné i vyspělé komunikace.

Řeč pro sebe - egocentrická
Hlasitá  řeč  bez  záměru  s  někým  komunikovat.  Jsou  to  buď  pokyny  sobě  samému  -  tzv.

regulační styl řeči - a nebo jí dítě vyjadřuje spíše svoje pocity - expresivní styl řeči.

Nesmíme ovšem zapomínat na skutečnost, že nejčastěji děti mluví samy pro sebe při hře či ve
fantaziích. Jde o autentický prožitek, nikoliv divadlo pro imaginární publikum.

Řeč sociální
Má nejen funkci sdělovací, ale taky projevování pozornosti, souvztažnosti a náklonnosti.

e) Socializace

Ve třech letech už děti velice potřebují společnost vrstevníků. Nicméně při hrách potřebují mít
matku někde na dosah, aby k ní mohly na okamžik přiběhnout. Ve čtyřech letech už dítě zvládá
odloučení od matky bez problémů. V tomto období se děti podle běžného názoru vyznačují výraznou
soupeřivostí. V lesních školkách se je nicméně velmi dobře daří převést ke kolegialitě a spolupráci.

V  kolektivu  si  zkouší  nové  sociální  role  (kolega,  vedoucí,  podřízený,  doma  chybějící
sourozeneckou  konstelaci  -  to  bývá  velmi  příjemné).  Míra  úspěšnosti,  v  jaké  se  dítěti  podaří
integrovat do vrstevnické skupiny, se stává součástí jeho identity.

Rodina hraje v procesu socializace nejdůležitější roli. 

Vývojové aspekty socializačního procesu v předškolním věku:

sociální reaktivita (blízcí / vzdálenější lidé), vývoj sociálních kontrol (normy - příkazy a zákazy),

osvojení si sociálních rolí.

Mentalizace – vědomí, že i druzí mají vnitřní prožitky, které mohou sdílet. Více v kapitole g.
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II.A.3)  Specifika předškolního věku (3-6 let)

Agresivita

"Batolata neprojevují agresivitu, i když berou druhému dítěti hračku. Ale jde pouze o hračku, není
tam záměr druhému dítěti ublížit či nějak uškodit. Kolem dvou a půl až tří let zhruba do pěti dochází k
agresivním projevům dětí jako je bouchání, kopání, štípání, kousání. V podstatě jde o ochranu hraček
a teritoria. Kolem tří let se agresivita přesouvá i na řeč. V šesti až sedmi letech jsou děti mnohem více
empatičtější, agresivita ustupuje. Určité projevy agresivity lze v tomto období hodnotit jako vývojově
přiměřené. Nicméně vždy je zapotřebí takovému chování věnovat pozornost.“ 

Sociální role

Anticipace rolí – dítě se učí na symbolické úrovni role, které by mělo v budoucnosti získat. 

Ve vrstevnické skupině postupně dochází k diferenciaci a specifikaci sociálních rolí.

Hry z hlediska sociálního

V předškolním období je hra dominantní činností dítěte.

Sociální typologie her
Pozorování, samostatná a paralelní hra, hra ve skupině, hra kooperativní.

Kognitivní typologie her:
Hra senzomotorická, konstruktivní, imitační

f) Školní zralost

Školní  zralostí  rozumíme  vývojový  stav  dítěte  při  vstupu  do  školy,  jeho  tělesnou  zralost,
kognitivní vývoj, sociální a emoční a motivační zralost.

Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem. Jakákoli nápadnější neobratnost dítě ve třídě
sociálně  znevýhodňuje.  Pro  přijetí  kolektivem  je  ovšem  daleko  zásadnější  sociální  obratnost
a „pozitivní sociální vyladění“ dítěte.

g) Normy a morální a etický vývoj

Předškolák prožívá první počátky seberegulace. Dokáže už částečně utlumit své emoční reakce
a přehodnotit situaci. Začíná se (při vhodném vedení) vciťovat do prožívání vrstevníků.

Normy chování

Normy usnadňují  orientaci  v sociálním  prostředí  a  jsou  důležité  pro  rozvoj  vlastní  identity.
Morálka dítěte je heteronomní - dítě považuje za závazné to, co mu řeknou dospělí.

V posuzování dobrého/špatného chování je pro dítě kritériem, zda následuje odměna nebo trest.
(premorální fáze). Začíná se rozvíjet svědomí. Dítě ovšem chápe normy dosti stereotypně a rigidně.

Prosociální (altruistické) chování

Jedním  z  předpokladů  pro  rozvoj  prosociálního  chování  je  uspokojení  dětské  potřeby
jistoty a bezpečí.
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II.A.3)  Specifika předškolního věku (3-6 let)

Mentalizace

„Morální chování se rodí z bezpečné vazby mezi matkou a dítětem...

Mentalizece je schopnost představovat si a vcítit se do jejich duševních stavů. Jedinec, toho není
schopen, ztrácí významnou vnitřní brzdu, jež mu brání v tom, aby druhého člověka zraňoval...

Již v prvních dnech svého života vykazuje novorozeně schopnost vyjádřit základní emoce... Dítě
se učí uvažovat o sobě jako o bytosti, jejíž pocity a přání dávají smysl v souvislosti s odpovědí
matky na jeho chování... Citlivá matka dokáže naladit svoje odpovědi tak, aby v příznivém směru
ovlivňovala emoční stavy svého dítěte.  Souvislost  mezi svými pocity a chováním matky si dítě
začne uvědomovat  přibližně  ve druhém půlroce života.  Neustálou  analýzou vysílaných podnětů
a matčiných odpovědí objevuje dítě odraz svých přání a tužeb.

V podmínkách bezpečné vazby může dítě volně poznávat obsah matčiny mysli. V optimálních
podmínkách už tříleté dítě rozezná, že jeho vnitřní realita nemusí kopírovat realitu vnější. Ví, že
když si na něco hraje, je to "jako", ne "doopravdy". „ [9]

h) Identita – rozvoj osobnosti
Identita dítěte v předškolním věku doznává nové kvality.

Osobní identita
Až teprve přibližně ode tří let „začíná chápat matku jako možnou partnerku. Nehledá pouze

její blízkost. Je schopno vnímat její cíle a plány.“ (viz teorie attachmentu např. v [8])

Aspekty identity předškolního dítěte (co vše je součástí „já“:)
Identita podle vnějších znaků, osobní teritorium, sociální role, mínění ostatních lidí.

Identita vlastní
Děti si stále více uvědomují svoje já, své cíle a volní úsilí. Přicházejí i nové strachy.

Sebehodnocení

Sebehodnocení  je  jednoznačně  závislé  na  názoru  jiných  osob,  zejména  rodičů  (rodiče  je
ovlivňují verbálně i neverbálně)

Dítě si zkreslováním a magičností potvrzuje vlastní významnost.

Identifikace s rodiči

Rodiče představují ideál, s nímž se dítě identifikuje. Nekriticky přejímá jejich způsoby a názory.

Identifikace pohlavní

Do pohlavní role uvádí (dokonce tlačí) dítě dospělí – už od novorozeneckého období se chová
matka a zvláště otec jinak k chlapci a jinak k holčičce.

Kolem čtvrtého  roku se  děti  identifikují  s  rodičem a  ostatními  blízkými  osobami  stejného
pohlaví. Začínají být na svou pohlavní identitu citlivé – odmítají věci typické pro druhé pohlaví.

Rozdíly mezi chlapci a holčičkami jsou podle našeho empirického přesvědčení valným dílem
vrozené. Nelze přehlédnout, jak v lesní školce chlapci spontánně volí bojové hry, zatímco holčičky
trhají květiny... vypadá to skutečně jako prosté působení testosteronu.
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II.B.  Potřeby dětí předškolního věku

II.B.  Potřeby dětí předškolního věku
Vědění a uvědomění si potřeb dětí považuji za nesmírně důležité, proto tuto kapitolu přejímám

z práce „Vnitřní svět dítěte předškolního věku“ bez krácení.
Abraham Maslow rozdělil lidské potřeby do stupňů podle „pořadí naléhavosti“: -  biologické

potřeby (jídlo,  spánek,...),  -  potřeba  bezpečí,  -  potřeba  lásky  a  přijetí,  -  potřeba  sebeúcty
a prestiže, - potřeba svobody, seberealizace, duchovna. 

U  dětí  jsme  často  jsme  svědky  toho,  že  Maslowova  pyramida  jaksi  „leží  na  boku“;  děti
s rozhodností  upřednostňují  vyšší  potřeby  před  základními.  Pozornosti  dávají  přednost  před
harmonií (upozorňují na sebe „zlobením“ a přivolávají si trest), stálosti před okamžitou výhodou
(připomínají  matce,  že  jim  uložila  trest)  a  v  situaci  nepřijetí  provádějí  úplně  zoufalé  akce  –
s nevědomým cílem přivolat alespoň zdání sounáležitosti s rodičem.

II.B.1)  Fyzické a vývojové potřeby

Příležitost k pohybu, pobyt venku 
...  není  třeba  rozvádět.  Pobyt  venku  nelze  dostatečně  vynachválit.  Velké  pravidlo  úzkostné

matky:  čím  víc  budete  dítě  chránit  před  úrazem,  tím  dřív  utrpí  komplikovanou  zlomeninu
na schodech či doma na židli.

Příležitost k „práci“ - rozvíjení jemné motoriky.
2-6leté děti potřebují zakusit souvislost mezi prací a životem, věcí a její výrobou.

O práci v domácnosti a kolem domu se zajímají tak, jako už nikdy potom. Naposledy v životě
rády doma pomáhají.

Příležitost k objevování nového
Bez možnosti „vyjít za hranice“ a poznávat nové skutečnosti na novém území se dítě nemůže

správně vyvíjet. (viz např. [10])

V  této  souvislosti  patří  veliká  chvála  „laxním“  matkám,  které  dovolí  svým  dětem  loupit
v kuchyňských skříňkách, experimentovat s nářadím, lézt po stromech, všechno dělat podle chuti
a samostatně.  Jejich  výchova  je  stojí  hodně  úsilí,  nervů  a  respektu  a  bude  brzy  odměněna
samostatným a zodpovědným potomkem.

II.B.2)  Bazální lidské potřeby

Přijetí blízkou osobou
Jeví se být jako úplně nejzákladnější  podmínka k životu (vzpomeňme na příklady z historie

a ze života přírodních  národů: vyhnanství  či  vyobcování-ignorování  tu  bývá horším trestem než
smrt a není možné ho přežít).

Je důležité, aby dítě dostávalo neverbální i verbální ujištění o přijetí a sounáležitosti.

Projevování citu a citové uspokojování
Projevování  citu  a  příchylnosti  všemi  smyslovými  kanály  –  také  ono  je  téměř  základní

podmínkou přežití dítěte.
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Pozdně batolecí a předškolní věk - II.B.2)  Bazální lidské potřeby

Potřeba stálosti
Specifická vazba k blízké osobě, jistota a bezpečí, stálost a „bezpečnost“ blízké osoby. Bez této

výlučné vazby se dítě vyvíjí pokřiveně. Jistotu hledají intenzivněji, než cokoli jiného.

Potřeba projevování pozornosti
Vidíš  mě?  Existuji  pro  Tebe?  (Vyvolávám  v  Tobě  odezvu?  Vnímáš  to,  co  skutečně  cítím?)

Pro odpověď na tuto otázku jsou děti doslova schopné spáchat sebevraždu.

Vědomí vlastní ceny
…  nemusí  se  také  dlouze  rozvádět.  Člověku  naší  generace  stačí  chvíli  poslouchat  svoje

podvědomé vnitřní „hlášky“:  „Už zase!!!!“ „...když ta naše holka...chmmmf“ „Nejsi k ničemu!“
„Neotravuj!“ „Tady o tebe nikdo nestojí!“

Má-li ze človíčka vyrůst šťastná harmonická osobnost, je nutné, aby se naučil odvozovat svou
hodnotu od něčeho jiného, než od svých výkonů a vědomostí – toho, „co svět oceňuje“.

II.B.3)  Duševní potřeby

Podněty
Fyzický kontakt, komunikace, podněty pro učení a překonávání svých mezí

Potřeba sociálních kontaktů se skupinou vrstevníků
Bez toho by to opravdu nešlo.

Pozornost a osobní přístup
Človíček i  dospělý člověk velmi citlivě vnímá,  jestli  reagujeme na něj osobně, nebo na své

vnitřní myšlenkové schéma.

Samostatnost
Jak už bylo sděleno výše, bez možnosti samostatné práce (a s tím možnosti svou práci zkazit),

se bude dítě vyvíjet velmi pomalu. 

Ve  školním  věku  bude  potřeba  přenechat  svému  dítěti  zodpovědnost  za  své  činy  a  plnění
povinností. Nechat ho třeba i selhat a zakusit důsledky vlastního selhání.

Vedení
Děti nebudou nikdy šťastné, pokud budou nad vychovatelem dominovat.

Povinnosti a meze
Také v bezbřehosti se děti těžko můžou vyvíjet. Stále budou hledat hranice a narážet – zkoumat

pevnost své jistoty. Nejlepší hranice je pevná, elastická, rostoucí s dítětem.

Vnitřní svoboda a respekt
S očima upřenýma na náš výchovný cíl: svobodný, vnitřně silný, zodpovědný a respektující člověk.

Rozvíjení vlastní svébytnosti, vlastního talentu
„Kolik je vašim dětem?“ „Právníkovi je 5 a chirurgovi 2.“

Nebýt hodnocen / moci chybovat bez rizika osobního odmítnutí
Je velice smutné pozorovat u lidí úzkost z případného selhání. Člověk, který nikdy nesmí udělat

chybu,  je  metlou  celého  okolí.  Pak je  třeba  se  vrátit  hluboko  ke  kořenům a  napravit  základní
odklonění své duše z cesty za světlem.
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Předškolní vzdělávání - III. Předškolní vzdělávání

III.  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Motto: Primum non nocere – „Předně neškodit“ (Hippokratés)

III.A.  Cíle zdravého předškolního vzdělávání

III.A.1)  Zdravý fyzický a psychický vývoj
je možný jen v  lásce, přijetí a respektu. Bez přiměřené míry  svobody  nikdy nevychováme

zodpovědného člověka.

V předškolním vzdělávání se vyplatí pustit úplně ze zřetele vědomosti a dovednosti. Zabýváme
se  sociálními  dovednostmi  a plnou pozornost  věnujeme  celostnímu rozvoji  dětské osobnosti.
Mechanické vědomosti a dovednosti získají děti naprosto nenápadně, jakoby mimochodem – tak
budou vštípeny nejpevněji.

III.A.2)  Klíčové kompetence
Naším cílem není „nadrilované“ dítě, ale dítě, které si „umí poradit“.

Usilujeme například o tyto klíčové kompetence: 

Kompetence  k  učení,  k  řešení  problémů,  kompetence  komunikativní,  sociální  a  personální,
činnostní a občanské. (RVP PV in [11])

Velmi usilujeme o kompetence k řešení interpersonálních konfliktů,
tyto kompetence totiž citelně chybí i dospělým.

III.B.  Některé další aspekty předškolního vzdělávání

III.B.1)  Učení

Existují různé způsoby učení (cvičení, podmiňování, habituace, komplexní učení), nejdůležitější je však

- Učení nápodobou

„nápodoba vzorů v chování, činnostech, dovednostech (důležité je přejímání vzorců chování)

...Zažiji-li pomoc či povzbuzení od druhého, pak existuje přirozené učení nápodobou: a učím se
- nejprve ve skupině, ale pak i dále - ji také poskytovat...

Obecné zásady, na které pamatovat při přípravě lekce pro předškolní děti

• Minimalizovat slovní projev
• Zapojit co nejvíce smyslů dítěte (využít zrak, hmat, sluch, chuť případně i čich – i kniha má

svou vůni!:)
• Střídat činnosti
• Dávat  prostor  pro  dětskou hru –  hra je  totiž  nejpřirozenějším způsobem,  jakým se  dítě

v tomto věku učí
• Důraz klást na prožitek, nikoliv na znalosti
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• Rozvíjet symbolické vnímání“ [12]

Zapamatujeme si:

„10% procent toho, co slyšíme

15% procent toho, co vidíme

20% procent toho, co současně vidíme a slyšíme

40% procent toho, o čem diskutujeme

80% procent toho, co přímo zažijeme nebo děláme

90% procent toho, co se pokoušíme naučit druhé.“ [13]

S rozhodností preferujeme učení činností a prožitkem.
Nespouštíme ze zřetele, že dítě se nejvíc učí nápodobou a přejímáním postojů.

III.B.2)  Úskalí agresivity

a) Agresivita přirozená

„Necháš ho? Že ti jednu vrazím!?“

Děti jsou agresívní od přírody. Často jim „vystřelí ruka“ jenom tak, sami nedokážou říci proč.

„Agresivitu  u  dítěte  vyvolává  nemožnost  dosáhnout  nebo  mít  něco,  co  si  dítě  velmi  přeje
(hračka, prvenství ve hře ...). Je to tedy touha dítěte po něčem nebo po někom...

U dítěte, které se chová agresivně v předškolním období, nejsou vyvinuty zatím prvky kontroly
jeho chování a toto dítě také ještě neumí předvídat důsledky svého chování.

Domnívám se, že se ani v té chvíli, kdy dítě například vztáhne ruku na svého „protivníka“, nedělá
tuto reakci podle svého vzorce chování, kterým by chtělo úmyslně ublížit. V tomto věku je to spíše
obrana dítěte a pokus, zda zabere tato jeho reakce na druhého tak, aby dítě dosáhlo svého.“ [14]

Chlapci  jsou  všichni  lovci  a  bojovníci.  Nechte  je  chvíli  spolu  a  už  bojují,  zápasí,  střílejí
a podnikají útočné akce. Podle některých autorů je tato fáze vývoje pro ně nezastupitelná a pokud
jim bude v „bojování ve zbrani“ zabráněno v předškolním věku, se svou agresivitou se nevyrovnají
a projeví se v dospělém věku – nezvládnutá.

Nesmírně mě baví  usměrňovat agresivitu „bojovníků“,  aby nebojovali  proti  sobě, ale  spolu
proti drakům a příšerám. Místo aby se s děvčaty prali o domeček, hlídkují okolo něj jako ozbrojená
akční stráž... možností  je nepočítaně.  Ačkoli  jinak svou sílu věnujeme vytváření  kooperativních
a vstřícných  postojů,  zde  v  žádném  případě  netlačíme.  Potlačovat  dětskou  agresivitu  je  marné
a nebezpečné.  Až  dospějí,  určitě  ji  budou  potřebovat  –  ve  spravedlivém  (a  samozřejmě
kultivovaném) boji proti společenským škůdcům – agresívním sobcům.
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b) Agresivita nepřirozená

Pokud agresivita překračuje normální „nevinnou“ mez, nebo nějakým způsobem „nevoní“, je
třeba vždy zjistit, co stojí za ní (většinou za ní stojí dospělí)

Děti bývají agresívní z nejistoty, nebo protože se doma nacházejí v nějaké traumatizující nebo
všeobecně v příliš zatěžující situaci.

„Nejvíce  dítě  ve  vývoji  může  poznamenat  nedostatek  lásky  ze  strany  rodičů,  ponižování,
lhostejnost, nepřátelství či prudké výbuchy negativních citů. Velkou roli hrají zejména citová vazba,
důslednost výchovy, stanovené hranice, kladení požadavků, odměny, tresty a celkové klima, tak jak
ho dítě prožívá.“ [15]

Dost  často  pozorujeme  „podivnou“  agresivitu  u  „televizních  a  počítačových“  dětí.  Vzniká
samozřejmě nápodobou odezřených vzorců chování, ale také jakýmsi „vybíjením“ napětí a čehosi
nezdravého  vzniklého  ve  spolupůsobení  nepřirozeného  sezení  u  obrazovky,  nepřirozeného
rozrušení  při  sledování  a  nepřirozené  sociální  situace  kolem  (podivné  polovztahy
a polokomunikace lidí „zabořených“ do monitorů, urychlená snaha dohnat normální rodinný život
a provoz o přestávkách) Člověk přímo vidí, jak je dítě plné, až přetéká, té podivné bublající směsi,
a jak se jí pomalu a bolestně zbavuje.

V  Lesním  klubu,  kam  děti  chodí  jednou  za  týden,  také  pozoruji  agresivitu  „přinesenou“
ze státní školky – občas vykouknou na povrch prapodivné vzorce chování vzniklé v příliš velkém
kolektivu a nepřirozeném prostředí.

III.C.  Přirozená skupina předškolních dětí

III.C.1)  Skupinové jevy

Každá větší skupina lidí si vytváří vlastní „identitu“, má svou dynamiku a rozděluje si „role“.
U předškolních  skupin  se  například  objevují  role  krále,  experta,  šaška,  dobrodruha,  samotáře,
pečovatele,  oběti  a  v  horším  případě  černé  ovce.  Je  plně  v  kompetenci  vychovatele  s  těmito
skutečnostmi pracovat, zabránit ulpění dětí v nežádoucí roli a otupovat hroty. Ráda bych se krátce
zastavila u problému „černé ovce“. 

„Černá ovce“ (podle Freuda a Junga) je role, skrze kterou projikují lidé svoji vlastní potlačenou
agresi,  strach a své vlastní negativní vlastnosti  na nejslabšího člena skupiny. To, co nemám rád
u sebe a co nejsem schopen přijmout a odžít v konfrontaci se svou vlastní realitou, odžívám pomocí
projekce na někom jiném.

Důležité je, že ve většině případů jde o zodpovědnost pedagoga. Všichni známe situaci, kdy si
učitelka  na  základní  škole  s  některým žákem „nesedne“  (ve  skutečnosti  mu připomíná někoho
nepříjemného  ze  její  vlastní  minulosti)  a  tak  si  na  něj  „zasedne“.  Svým  působením  ho  může
nevědomky velice snadno dosadit do role černé ovce a udělat mu tak ze života peklo. Každý člověk
má své „černé“ komnaty, osobní zkušenosti, ze kterých může vyjít projekce („Takhle přesně mluvila
moje matka.  Nesnáším ji.“) Proto je velmi dobré, že jsou s předškolními dětmi pedagožky dvě.
V optimálním případě si tyto skutečnosti navzájem hlídají a předávají si „nevhodně naladěné“ děti
navzájem pod křídla.

16



Předškolní vzdělávání - III.C.1)  Skupinové jevy

Pedagog tu může působit i hojivě – mínění malých dětí je ještě velmi dobře ovlivnitelné přímo –
vyprávěním a předáváním postojů.

Vezměme si jako příklad dítě, které je „jiné“ - postižené nebo autista. Děti (a lidé všeobecně)
se nejvíc bojí toho, co neznají, nemohou uchopit, nemají pod kontrolou. 'To, proč nemám jméno, mě
nejvíc děsí. Chci to podvědomě dát pryč, nechci, aby to bylo v mém životě.' Proto mají děti někdy
tendenci se chovat ošklivě k tomu „jinačímu“.

Na pedagogovi v takovém případě je, aby se nezatvrdil proti „viníkům“ a nikoho neobsadil do
rolí  „agresor“ a „oběť“.  Jedno ošklivé  chování  ještě  neznamená problém.  Důležité  je,  aby  se
neopakovalo a už vůbec ne se „stejným obsazením“.

(podle [Skupinové jevy v závislosti na počtu členů], [Skupinová psychoterapie v praxi] a dalších)

III.C.2)  Optimální počet dětí ve skupině

Dynamika lidské skupiny podle počtu členů (podle [16])

2-4 lidé netvoří  skupinu v pravém slova smyslu. Jedná se o  dyády a případné soupeření se
odehrává mezi nimi či proti jednotlivci.

5-12 lidí – skupina v pravém slova smyslu

nad 12 členů se skupina  začíná  bortit  a  vzniká masa -  dav.  Jedinec přestává  být  jedincem.
Funguje pouze jako člen davu.

Funkční skupina pro učení a tvůrčí činnost musí mít do 12 členů. Tento počet také umožňuje
individuální přístup vedoucího ke členům. 

Pro skupinu je  vždy lepší  lichý počet  členů než sudý.  Dynamika  „lichopočetní“  skupiny je
živější, vztahy se proměňují (předpokládáme zdravou skupinu, kde nikdo nezůstane trvale lichý).

(srovnej např. [17])

Optimální počet dětí ve skupině předškolních dětí

V Lesním klubu jsme mnohokrát pozorovaly,  jak se funguje skupina dětí  při  různém počtu.
Vždy, když počet dětí přesáhl 10, začaly se dít „podivné“ a nežádoucí věci. Zničehonic a nenápadně
se skupinka kamarádů začala měnit ve smečku. Také pro autistu ve skupince byla 10 lidí hranice,
kterou už nedokázal „přenést“. Odvodily jsme si pravidlo „10 a dost“.

Měla jsem mnohokrát možnost pozorovat velký počet dětí v relativně přirozených podmínkách
(hromadná dovolená sociálně spřízněných rodin). Předškolních dětí tam bylo až 20. Nikdy se však
nestalo,  že by spontánně utvořily větší  skupinu. Vždy jich na pískovišti,  hřišti  nebo pod stromy
bylo kolem pěti.

Z let praxe a pozorování usuzuji, že přirozený počet dětí 3 - 6 let je 3 - 6 členů. Co je (výrazně)
nad to, je ke zlému. Tříčlenná skupinka se chová jinak než pětičlenná, ale nedá se rozhodně říci, že
by byla méně dynamická a pro děti podnětná. Pohodu, klid, osobní vyladění, společné směřování a
možnost zaujatého vedení v malé skupince dětí si nelze dostatečně vynachválit.
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III.C.3)  Sociální statut skupiny

„V roce 1978 se našly v Tanzanii stopy předka člověka, kráčejícího po dvou, celé čtyři milióny
let staré. Nález byl pozoruhodný i tím, že šlo o stopy dvou dospělých a jednoho dítěte, tedy zřejmě
rodiny.  Od  nepaměti  se  totiž  lidstvo  vyvíjelo  v  rodině.  Nikde  nenajdeme  v  tufitech  stopy
vychovatelky a za ní šlápoty stonožky dětí držících se provázku, aby se neztratily. I sirotci vždy
skončili  v  nějaké  rodině,  nebo  zahynuli,  ale  nikdy  nekončili  v  ústavech.  Proto  lidé  nejsou
adaptovaní na ústavy, ale na rodinu.“ [18]

Mám zkušenost s dětmi z několika velkých rodin mých kamarádů. Jsou to zodpovědní rodiče,
kteří se svým dětem opravdu věnují. A ty děti jsou nesmírně bohaté. Jsou  bohaté dvakrát. Mají
péči, pozornost a vedení u svých rodičů a mají nesmírně podnětné a pevné zázemí  větší skupiny
sourozenců. Každá z těchto skutečností osamoceně by stačila k tomu, aby se dítě vyvíjelo lépe
a rychleji, než průměr populace.

Dětství našich předků probíhalo doslova na návsích a na mezích kolem vsi. Matky i otcové byli
zaměstnaní stejně jako dnes – ale  pracovali doma. Tehdejší výchova měla (kromě jasné tendence
k přísnosti) 2 hlavní opěrné body:

práci  a  komunitu.  Děti  pracovaly  spolu  s  rodiči  a  dělaly  opravdovou  práci  a  opravdové
výrobky –  nedostižný sen mnoha našich potomků.  V době,  kdy nepracovaly,  pohybovaly se ve
skupině vrstevníků a většinou mimo dohled rodičů. Sbíraly zkušenosti ze života vesnické komunity,
naslouchaly starým vypravěčům, podnikaly různé aktivity na svou pěst. Pokud je někdo z dospělých
přistihl při nepravosti, na místě je potrestal – padni, komu padni.

Dnes  jsme  svědky  velikého  přetížení dětí  uměle  vytvořenými  skupinami,  činnostmi
a všeobecným „přeorganizováním“  činností  (kroužky  místo  „lítání  venku“).  Přičteme-li  k  tomu
neustále se zvyšující nároky na učivo ve škole, není divu, že jsou unavené!

Nechci se vracet ke starému vesnickému uspořádání – z rodinného tradování vím velmi dobře,
jaký rub měla výchova ve starém drsném světě. Ráda bych jenom uvážila, co máme „v genech“
a jak toho využít ve světě novém. Nebude jemnější než ten předešlý. Něco jsme ale dostali do vínku
úplně nově: jsme více samostatnými osobnostmi a láska a svoboda se už naplno projevuje v samém
založení naší duše.

Vyjděme  vstříc  skutečným  potřebám  dítěte  a  dovolme  mu  prožívat  předškolní  léta  v  malé
přirozené skupině, bez zbytečných sociálních stresů, ve svobodě rozvíjet své sociální dovednosti,
v nevtíravé a podporující přítomnosti vychovatele.

Čím více se skupina i „zázemí“ předškolního zařízení blíží rodině a domovu,
tím podnětnější prostředí a tím VÍCE SE DĚTI NAUČÍ.

Co však je důležitější – větší je  šance, že dítě vyjde z předškolního vzdělávání
NETRAUMATIZOVANÉ a LIDSKY ZRALEJŠÍ.
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III.D.  Přirozené prostředí pro předškolní děti
Stále  více  se  ukazuje,  že  umělé prostředí  státních  školek  je  slepou uličkou stejně  jako umělé

prostředí dětských domovů. Přeplňte je výchovnými hračkami a různými podnětnými impulzy (televizí
konče), stejně nebude pro vývoj dětí tak dobré jako obyčejná domácnost nebo zanedbaný lesík.

Domov
Domácí prostředí je nejpodnětnější a dává dětem nejvíce možností něco se naučit.  Například

můj pětiletý syn se mnou otevírá dveře klíčem, nakupuje, vaří – krájí zeleninu...  ve které běžné
školce by bylo možné dětem toto zajistit?

Ústavní  výchova je  vždy deficitní.  Osvícená  paní  učitelka  bere děti  ke  stánku se zeleninou
a ukazuje: „Vidíte, děti, to je celer.“ Díky Bohu za to! Ovšem zkušená matka řekne: „Prosím tě,
podej mi z ledničky celer! Je to ten kulatej.“ Samozřejmě, že po úspěšném podání následuje debata
o  tom,  proč  je  bulva  špinavá  a  kde  má  nahoře  (tam,  co  jsou  ty  mrňavý  lístečky),  završená
sledováním loupání a samostatným krájením tenkých plátků celeru. „Školkové“ děti zatím celou tu
dobu stráví chůzí po ulici ve dvojicích.

Domácnost je vždy víceúčelová a přímo napojená na život. Dítě má přímou možnost sledovat, jak
věci fungují a jak se řeší provozní problémy. Nemyslím, že by školkový údržbář při výměně žárovky
shromáždil kluky kolem svých štaflí, předváděl, „jak se to dělá“ a udílel jim tak chlapské zasvěcení.

Les
Poslední  dobou  se  ukazuje  ještě  jedno  velice  podnětné  a  výborné  prostředí  pro  předškolní

výchovu: les. Chválu lesa přebírám z materiálů Lesního klubu spolku Furt venku!!:
„Již několik let zjišťujeme, že to nejlepší pro děti je právě les.
V jeho stále se měnícím prostředí se nachází nečekané množství podnětů potřebných pro zdravý

vývoj dětské psychiky a zdravý vývoj tělesný.
Děti zažívají přírodu a ekosystém lesa nejen v odvěkém soupeření, ale i ve funkční spolupráci -

jednotlivé druhy poskytují jeden druhému podmínky k životu, nutně na sebe spoléhají a nebývají
zklamány.

Jak postupují roční období, sledují děti běh života. Vnímají, jak působí počasí se svými zvraty
na  prostředí  lesa.  Poznávají  bezprostředně  fyzikální  vlastnosti  vody  a  přírodních  materiálů
za různých podmínek.

Příroda  je  pro  ně  otevřenou  knihou,  ze  které  mohou  číst,  kterou  ale  především nenápadně
a nenásilně zažívají. A to v atmosféře hry a bezpečí.

První nápadný vývojový skok, který prodělají děti po příchodu do lesní školky je, že se naučí
chodit v nerovném terénu. Již po několika schůzkách je velice patrný pokrok ve vývoji motoriky –
v souhře svalů, rovnováze a dalších pohybových schopnostech.

Děti se důvěrně seznamují s živými i mrtvými přírodninami. Zkoušejí si vlastníma rukama, jak
se pracuje se dřevem, hlínou, kameny. Velmi účinně tím děti rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Při
stavbách z přírodních materiálů poznávají základy statiky a spojování prvků.

Další vlastností, kterou děti v lesním klubu rozvíjejí, je schopnost orientace v terénu a krajině.
Rozpoznáváme také krajinné i ekologické souvislosti.

Lesní  prostředí  nesmírně  podporuje  a  rozvíjí  dětskou  fantazii.  Často  jsme  svědky,  jak  se
obyčejný pařez stává pohádkovým královstvím.

V lese se děti opravdu cítí dobře. Příroda se jim stává partnerem a kamarádem, téměř domovem.“

Zjišťuji, že děti prostě do lesa patří.
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IV.  MODERNÍ PEDAGOGIKA
Koncepce „efektivní“ a respektující duši dítěte 

(stejně tak v kapitole V.)

„VŠECHNO JE JINAK, nejsou velcí a nejsou malí,
VŠECHNO JE JINAK, i na ty dobrý a zlý jsme si hráli

jak moře bez pevnin úplně dokořán
a nikde žádnej stín a světlo ze všech stran“ (Eva Henychová)

Zdá se, že osvědčené způsoby, jak vychovávat a vzdělávat se změnily stejně převratně, jako
se změnil  celý  náš  život.  Uveďme  jako  příklad  zajímavý  text  vycházející  z  konceptu
„Respektovat a být respektován“:

Soutěživost

„Podle Nováčkové a spol.  nepatří  do vzdělávání a pedagogické činnosti soutěž. Je to trochu
provokativní tvrzení, ale pokud se zamyslíme nad fungováním lidského mozku, dospějeme k tomu,
že na tom je mnoho pravdy. 

Soutěž  je  pro  pedagoga  pohodlným prostředkem,  jak  urvat  pozornost  a  motivaci dětí,  ale
výchovný  a  vzdělávací  rozměr je při soutěži minimální až negativní. Soutěž učí děti drát se po
vítězství, výhře, oblafnout a předběhnout druhého, aby vavřín získal pro sebe. Ve vzdělávací složce
je minimální výsledek ovlivněn fungováním lidského mozku. Ten se totiž dělí na 3 části:

1)  Mozkový  kmen  –  je  to  část  mozku,  která  funguje  při  ohrožení  –  když  je  organizmus
v ohrožení – tento mozek je expert na rychlé reakce z oblasti pudů (např. pud sebezáchovy atp.).

2)  Mozková kůra – tento mozek funguje, když má člověk pocit bezpečí a klidu, když nehrozí
žádné nebezpečí, nic neútočí na jeho emotivní a pudovou stránku. Pak se tento mozek může učit
a zpracovávat informace.

3)  Limbický systém  – je část mozku, která je jakýmsi spínačem mezi mozkomíšním kmenem
a šedou kůrou mozkovou – pokud podnět vyhodnotí jako nebezpečný a z oblasti pudů, přepne na
mozkomíšní kmen, který řeší situaci  pudově. V této situaci není zapojena šedá kůra mozková a
člověk  nepřijímá  žádné  informace.  Pokud naopak  mozek  podnět  vyhodnotí  jako  bezpečný,  má
člověk klid a prostor k učení.

Soutěž organizmus a limbický systém vyhodnotí jako nebezpečí a ohrožení, což způsobí, že se
dítě zapojí, je třeba i nadšené, ale informace ze soutěže  nepřijímá do své paměti  a není s nimi
schopno racionálně pracovat. 

Kromě tohoto rozměru má soutěž ještě úskalí sociální – některé děti / lidé nemají soutěže rádi
a velmi při nich strádají a jsou stresováni. Proto je dobré respektovat i jakousi zónu bezpečí a jistoty
těchto lidí. „ [12]

Vzdělávání v nové době má mnohá úskalí, zmiňme třeba známou přetíženost dětí vizuálními
podněty a „konzumací“ filmů. „Nic už nefunguje tak jako dřív“.
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Vyvstává pro nás teď už velmi naléhavý úkol, jak vzdělávat nově a „po dobrém“. Je to totiž
způsob (kdyby už nic jiného) nejefektivnější. A přitom nezapomenout na  pevnost  vedení, tvoření
skutečných  morálních  a  etických  zábran  (velmi  pomůžou  v  osobním  životě)  a  fyzickou
i psychickou odolnost, kterou bohužel budou naše děti určitě potřebovat.

Zastavme  se  nejprve  krátce  u  moderních  pedagogických  postupů,  které  pomalu  pronikají
i do státních škol.

Některé postupy využívané v alternativních pedagogikách

„Škola hrou

Cílem výuky je naučit žáka poznat svoje schopnosti a vlastnosti, dokázat je prakticky uplatnit a
být schopen šťastně a plnohodnotně žít. Psaní, čtení, počítání a další dovednosti a znalosti mohou
být prostředkem výchovy a vzdělávání, nikoli jeho cílem. 

Projektové vyučování

Cílem je řešit úkol, který je konkrétní, má smysl, je reálný, vychází ze života a po zpracování se
do  něj  zase  vrací.  Práce  na  projektu  dává  žákům  možnost  uplatnit  se  podle  svých  možností,
spolupracovat s ostatními a být jim prospěšný, zažít pocit úspěchu, ale i významu vzdělání. Děti se
učí nikoliv jen pro budoucí život, ale učí se žít právě teď, v tento okamžik.“ [19]

Programové učení

1. „Princip aktivní odpovědi: učíme se aktivním řešením nějakého problému.
2. Minimálních kroků: navazujeme na známé a naučené. Žák postupuje svým vlastním tempem.
3. Průběžné odměňování: pozitivní zpětná vazba. Neustálé a pokud možno pozitivní hodnocení.
4. Princip individuálního tempa: učení má odpovídat možnostem daného jedince.“ (podle [5])

Dramatická výchova

„Dramatická  výchova se stala součástí  výchovy a rozvíjí  se ve výchově a  vzdělávání  dětí  i
studentů  na  všech  typech  škol.  Cílem  dramatické  výchovy  je  způsob  objevování  vnitřního  a
vnějšího  světa  dětí  prostřednictvím  dramatických  situací.  Může  usnadnit  vhled  do  společnosti,
mezilidských vztahů a komunikace. Vede ke konkrétnímu jednání, prožitku, odpovědnosti. Může
být použita jako metoda ve všech předmětech školní výuky.“ [19]

Hudební aktivity

Pro příklad Pentatonika používaná ve Waldorfské pedagogice:

„Děti jsou celé smyslovým orgánem a vše, co se kolem nich děje se jim jakoby vtiskuje i do
fyzického těla.  Měli  by být v  tomto věku obklopeny pohádkami,  vyprávěním,  spoluprožíváním
reálného života (s rodiči,  prarodiči,  vychovateli,  učiteli…), přírodními věcmi - hračkami, krásou
a harmonií... 

I hudbou by tedy měla prostupovat jednoduchost, harmonie, čisté melodie, nepravidelný rytmus
a zpěv. Snová nálada pentatoniky dává dítěti prostor pro fantazii, vytváření vlastních živých obrazů,
připomíná stav před jejich narozením, uklidňuje je a léčí...“ [20]
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Nyní bych ráda zmínila dnes už tradiční moderní pedagogické systémy. (převzato z [21])

IV.A.  Waldorfská pedagogika 
• „Waldorfská pedagogika vychází z filozofického směru antroposofie R. Steinera (1861-1925). 

•  Antroposofie  zkoumá  vývoj  člověka  po  stránce  fyzické,  psychické,  sociální  a  duchovní
a  v mnoha ohledech se shoduje s moderní vývojovou psychologií. 

Na základě poznatků o vývoji člověka zavádí waldorfská pedagogika do vyučování poznatky
a vědomosti přiměřeným způsobem a v přiměřeném období. 

• Obdobný způsob vyučování navrhoval již J. A. Komenský (škola hrou, výuka pomocí obrazů),
ale až o 300 let později bylo možno jeho ideje v praxi využít. ..

První waldorfská škola byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu. Vznikla z podnětu továrníka
Emila  Molta,  spolumajitele  a  ředitele  cigaretové  továrny  Waldorf-Astoria  (odtud  jméno
pedagogického  směru).  E.  Molt  požádal  Rudolfa  Steinera  o  vybudování  školy  pro  děti  svých
dělníků v souladu s antroposofickou ideou. 

Cíle waldorfské pedagogiky: 

• všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti, výuka rovnoměrně zaměřena na pohybové,
intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí 

•  zdravé sebevědomí,  díky  pozitivnímu hodnocení  dětí,  které  respektuje  jejich  individuální
rozvoj a schopnosti, v široké nabídce činností si každý žák najde alespoň jednu oblast, v níž může
vyniknout 

• smysl pro odpovědnost za vlastní jednání 
•  spolupráce  (nikoli soutěž) mezi dětmi, je to průprava pro budoucí zaměstnání, kde je vždy

třeba spolupracovat a ne pouze vynikat nad ostatními • tvořivost dětí,  probouzí v nich touhu po
poznání  a  podněcuje  je  k  soustavnému  rozvíjení  vlastních  schopností  a  dovedností,  děti  umí
smysluplně využít svůj čas a dokážou se ve světě zdravě prosadit 

•  spolupráce rodičů  se školou - výchovné prvky jsou přenášeny i do rodinné výchovy, což
přispívá k celkové harmonizaci dítěte 

IV.B.  Daltonský plán: 
• je metodický způsob výuky, jehož autorkou je Helen Parkhurstová 
• byl poprvé zaveden do zkušební praxe v únoru 1920 ve škole Dalton, stát New York 

Tři základní principy 

• volnost – učit se zacházet se svobodou, získat odpovědnost 
• samostatnost – učit se samostatně pracovat 
• spolupráce – učit se pracovat v kolektivu 
• Hlavní myšlenkou daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání  na rozdíl  od jiných

tradičních směrů. 
• Mezi učitelem a žákem existuje určitá úmluva o harmonogramu práce na určité období. 
• Žák rozhoduje sám o své práci, sám si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními žáky. 
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• Daltonský  plán  není  nikdy  jediným  systémem  ve  škole,  vždy  se  zařazuje  jako  doplněk
k tradičnímu školnímu systému. 

• Každá škola si sama určuje, jak ho využije. Některé školy vkládají do výuky tzv. daltonské
bloky. Jsou to většinou dvouhodinové bloky, které se vkládají do rozvrhu jednou až dvakrát týdně. 

• Jiné školy zase využívají  daltonský systém určitý týden v měsíci.  Vždy je vymezen určitý
pracovní plán, který by měl žák v daném období splnit. Po splnění plánu záleží jen na žákovi, jak se
rozhodne  vyplnit  svůj  zbývající  čas.  Většinou  to  bývají  různé  připravené  úkoly  na  opakování
a rozvíjení učiva nebo určitá zájmová činnost v podobě zájmových kroužků. 

• Daltonský plán se využívá především kvůli jeho ideálům a kladům. 

IV.C.  Jenská škola 
• je koncepce rozvinutá v Německu Petersonem 
• usiluje o změny ve výchovném prostředí třídy, zavádí tzv. kmenové skupiny sdružující žáky

namísto ročníkových tříd, u nás prakticky nejsou 

Nejdůležitější rysy jenského plánu 

• žáci jsou zahrnuti v tzv. kmenových skupinách přesahujících ročník (například jedna skupina
sdružuje žáky od 6 do 8 let věku) 

• žáci se neučí podle klasického rozvrhu hodin, ale podle týdenního pracovního plánu, který
střídá pedagogické situace : rozhovor, hra, práce a slavnost .

• děti se učí v tzv. obytném pokoji, na němž se sami podíleli 

• ve školách jenského plánu se na závěr roku nevydává klasické vysvědčení 

IV.D.  Montessori škola 
•  podle italské  lékařky Montessoriové,  která rozvinula  reformní pedagogické  hnutí  v oblasti

předškolní výchovy 

• její koncepce zdůrazňuje vliv vhodných výchovných podnětů na rozvoj dítěte v „senzitivních
fázích“ dětského života, hlavní je aktivizace dětí pomocí pomůcek 

• utváření nového vztahu dospělého k dítěti 
• vlastní objevování poznatků samotným dítětem 
• připravené prostředí 
• samostatná práce jednotlivce 
• dělená odpovědnost 
•  trojstupňová  výuka  -  tato  metoda  je  vhodná  zejména  pro  předškolní  věk,  případně  pro

plynulý přechod některých dětí do základní školy a pouze při některé učební látce 

- pojmenování učitelem, označení předmětů, jevů 

- znovupoznání, procvičení s dítětem (nejdůležitější etapa); dítě dává k pojmu předmět, obrázek,
slovo, číslice apod.; učitel uplatňuje různorodost nápadů k procvičení 
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- aktivní ovládání je vlastně kontrola, zda dítě vše pochopilo a problému rozumí, pojem přichází
od dítěte, učitel dítě nezkouší a nehodnotí, ale klade autentické otázky 

IV.E.  Začít spolu 
• Mezinárodní program Step by Step ČR byl vytvořen v roce 1994.

• jak vypadá třída Začít spolu 

třída  je  rozdělena  na  tzv.  centra  aktivity  –  to  jsou  vlastně  stolky,  ke  kterým  náleží  dobře
přístupné police  s  různými materiály  podle zaměření  centra  (uvedla jsem centrum psaní,  čtení,
matematiky, věd a objevů, ateliér, ale mohou existovat i jiná) 

• jak probíhá den ve třídě Začít spolu 

- první dvě vyučovací hodiny - povídáním v kruhu, děti si vzájemně sdělí své zážitky a seznámí
se s plány na den 

- následuje matematika či čeština, podoba výuky záleží na učiteli, ale obecně by děti měly být
co nejaktivněji zapojeny (hry, diskuse, zajímavé úkoly, práce v různě velkých skupinách...) 

- práce v centrech aktivity (asi 45 – 90 min.) - učivo se vztahuje vždy po určitou dobu (např.
týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky školního vzdělávacího
programu, každé dítě si vybírá, do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat
všechna  centra,  zde  i  plní  zadané  úkoly  –  některé  samostatně,  jiné  skupinově,  svým tempem
i vlastním způsobem 

- hotové práce si děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají zhodnotit učiteli nebo hodnotí všichni
společně, nakonec je zařadí do své složky (tzv. portfolia), kde se postupně hromadí práce během
celého pololetí (roku), a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte 

IV.F.  Zdravá škola 
• je projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy, které

dotovaly práci v Národním centru podpory zdraví, jež se stalo koordinátorem pro ČR v roce 1991
(finanční podporu poskytla i dánská nadace,  ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví.),
školy, které měly o program zájem vypracovaly podle metodiky „Program podpory zdraví ve škole“
vlastní projekt přizpůsobený podmínkám jejich školy 

Hlavní cíle a zásady Zdravé školy 

• zdraví ve Zdravé škole je chápáno jako celkový stav - fyzický, psychický a sociální 

• zdravá  škola  se  snaží  o  celkově  zdravou  atmosféru  ve  škole,  která  spočívá  na  třech
základních pilířích: 

- pohoda prostředí (věcného, sociálního, organizačního) 
- zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující

hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra) 

- otevřené partnerství (škola je modelem demokratického společenství, pořádá veřejné akce)“ [21]
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IV.G.  Lesní  (Cornellovská) pedagogika
(Nejedná se o „lesní pedagogiku“ užívanou lesníky, nýbrž o „lesní pedagogiku“ v lesních mateřských školách.)

(O lese jakožto nově objeveném pokladu pro předškolní výchovu již píši na str. 19)

V lesních školkách (školách) děti pobývají téměř stále venku – v přírodě. Školka má základnu –
maringotku, srub, jurtu apod., ve které mohou spát či kam se uchýlí za skutečně extrémního počasí.
Od základny podnikají každý den výpravy do okolní přírody.

„Myšlenka „s dětmi venku za každého počasí“ má již dlouhodobou tradici ve skandinávských
zemích. Dnes se zde běžně i  v klasických mateřských školách setkáme se spaním venku mimo
budovu a s pravidelným programem v přírodě. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v
Dánsku, když Ella Flatau vyřešila nedostupnost mateřské školy pobytem s dětmi v lese.“ [22]

Dejme slovo samotným školkám:

„Základní  myšlenkou lesní  mateřské  školky je  umožnit  dětem přirozený pohyb a přirozený
duševní  i  fyzický rozvoj.  V přírodě děti  mohou spontánně běhat,  skákat,  zkoumat a  objevovat.
Dětem je umožněno přirozeným způsobem vnímat své vlastní fyziologické a sociální potřeby. Učí
se postarat se o sebe, přirozeně si postupně osvojují samostatnost a sociální dovednosti. Zároveň
děti  nejsou  vytrhovány  z  toku  svého  myšlení,  cítění  a  tvorby  nadbytkem  "umělých"  rušivých
vjemů.“ (Lmš Skřítci z borovic Choceň [23])

„Děti se důvěrně seznamují se stromy - tvarem listů, strukturou kůry, jejich životním během,
strukturou  a  kvalitou  mrtvého  dřeva.  Nacházejí  mnoho  zajímavých  přírodnin  a  setkávají  se
s různými druhy hmyzu a jinými živočichy.

Věnujeme velkou pozornost správnému chování v přírodě a ohleduplnosti k životnímu prostředí.
Podporujeme dětskou tvořivost a fantazii.

Rozvíjíme zvláště sociální dovednosti - schopnost komunikace, konsenzu, respektu a vcítění.
Vedeme je k počátkům zodpovědnosti za sebe a své věci, za kamarády, za přírodu a svět kolem nás.

Nové  dovednosti  si  děti  vštěpují  nenásilně  a  nenápadně,  pomocí  vlastní  činnosti,  při  hrách
a pohádkách.“ (Lesní klub Furt venku!! u Dvora Králové [24])

„Děti,  které  navštěvují  pravidelně  lesní  MŠ,  mají  lepší  imunitu,  lépe  trénují  zrak  (častěji
zaostřují  na  větší  dálku),  bývají  doma  méně  hyperaktivní  a  hlučné  (vyběhají  se  a  vykřičí  ve
školce-přírodě), lépe v noci spí, jsou více při chuti, mají lepší koordinaci těla a pohybu a spoustu
dalších výhod…

Je to to pravé, co v tomto životním období děti potřebují.  Mám radost, když vidím, jak jim
bezprostřední kontakt s přírodou prospívá, jak rozesmátí skáčí v blátivých kalužích, staví vodní díla,
přehrady a nádrže, přikládají dřevo na oheň, sbírají bylinky na čaj, pletou věnečky z kopretin, běhají
v dešti a radují se ze sluníčka…

„Lesní školství“ představuje přirozenou a zdravou alternativu k interiérové výchově dětí, zvláště
pokud  chceme  vychovávat  děti  k  celistvému  lidství  při  maximálním  zachování  kreativity  do
následujících etap jejich životního vývoje.“ (Lesní školka Malého stromu u Olomouce [25])
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V.  NOVÉ PEDAGOGICKÉ KONCEPCE
"Kdo se chce dostat k pramenům, ten musí plavat proti proudu" [23]

Aby  se  tato  práce  neprotáhla  do  neúnosné  délky,  musela  jsem  následující  koncepce  poněkud  brutálně  krátit
a zjednodušovat. Čtenářům se za tuto skutečnost omlouvám a doporučuji navštívit citované prameny – jsou velice čtivé  :-)

V.A.  Domácí pedagogika
„To je neskutečný! Oni jen tak seděj a čuměj a vůbec je to nezajímá.“ (domácí školák po absolvování dne v běžné škole)

Učení je druh rozkoše. Děti, které chodí do běžné školy, to už ale zapomněly.

a) Domácí vzdělávací v životě běžné rodiny
Paní učitelka: „Vaše dítě dopadlo výborně v testu Klíčových dovedností. Vidím, že si doma povídáte!“

Společná činnost v rodině

Klíčová okolnost je jasná:  pracujeme spolu.  Neučíme se pro život,  učíme se  životem. Tento
způsob výchovy a vzdělávání nesmírně prospívá zakotvení a orientaci dítěte v pozdějším životě.
Paradoxně  také  významně  podporuje  jeho  samostatnost  a kreativitu.  (Nemluvě  o  osvojování  si
zásad dobré a poctivé práce a v neposlední řadě posilování vazby a důvěry mezi rodičem a dítětem.)

„Děti se potřebují s rodiči podílet na fyzické práci. Pokud je při tom rodiče zbytečně neplísní,
tak je to i hrozně baví...

Tlachání jako výchovný prostředek

Děti nevychováme instrukcemi a poučováním, ale především  mimovolním žitým příkladem
a tím, že si  s nimi povídáme. Ano, drbání či tlachání jsou nejmocnější výchovné prostředky. Při
nich  se  probírají  životní  strategie  druhých lidí,  hodnotí  se  jejich  úspěšnost.  Probírají  se  osudy
rodičů, jejich dětství, jak se seznámili, jak řešili životní obtíže atd. Na těchto rodinných příbězích se
též staví hodnotový systém. Hodnoty, které zastáváme, jsme se samozřejmě nenaučili jako poučky
z fyziky, ale jako příklady důležitých lidí okolo nás. 

Například  můj  otec  vždy,  když  bylo  za  bolševika  ohroženo  jeho  postavení  v práci,  říkával:
“Začínal  jsem u soustruhu a nebudu se bát u něho skončit.”  Stejně tak i  já,  když  píšu nějaký
odvážný  článek  a  riskuji  tím  svou  profesní  pověst,  si  říkám:  “Začínal  jsem  kydáním  prasat,
nemusím se bát u toho i skončit.” To, co dávalo odvahu mému otci, je dnes zdrojem síly i pro mě. 

Výzkumy ukázaly,  že  znalost  rodinných příběhů je  úzce  provázaná  se  společnou  přípravou
a konzumací jídla a je nejsilnějším predikátorem životní úspěšností. Jinými slovy, pokud jste jako
dítě trávili více času s rodiči při přípravě jídla, tak zřejmě víte, kde vyrůstali vaši prarodiče, jak se
vaši  rodiče  seznámili,  jaké  školy  studovali  a  kde  za  mlada  pracovali.  Na základě  výsledků ze
zmíněného  výzkumu  pak  můžeme  dále  předpokládat,  že  máte  zřejmě  vyšší  vzdělání,  méně
psychických problémů, menší sklon k drogám, alkoholu či sebevraždám.
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Je jistou evoluční  konstantou,  že  máme potřebu konverzovat  přibližně  čtyři  hodiny denně...
Z hlediska  výchovného je  však důležitá  i  skladba těchto  čtyř  hodin.  Doporučoval  bych,  aby se
udržovalo minimum – alespoň  jednu hodinu  z těchto čtyřech by mělo  dítě a rodič  (vychovatel)
strávit  vzájemným klábosením.  Všimněme si,  že  tento  vcelku přirozený požadavek bylo  dřív
lehké splnit (večerní pohádky, noční hodinky, společná práce na poli či dílně), zatímco dnes je to
pro mnoho rodičů prakticky nedosažitelná meta.“ (PhDr. Jeroným Klimeš [26])

b) Domácí škola
Obecně se má za to, že Josefínské reformy zavedly „povinnou školní docházku“. Není tomu tak.  Povinné bylo

VZDĚLÁVÁNÍ. Docházka do školy byla vždy jen náhradní řešení pro ty, kteří si nemohli dovolit vzdělání domácí.

Už byla vyslovena chvála domácnosti jakožto nejlepšího prostředí pro výuku dětí. (str. 19)
Zajděme ještě dále:

V domácím prostředí snadno realizujeme postupy moderní pedagogiky. Například učení často
probíhá formou projektu: „Výhodou je snadné osvojení dovedností, protože si dítě může k danému
poznatku přiřadit zážitek. Navíc lze projekt vpasovat do zájmové činnosti dítěte. Například dítě si
chce  udělat  lodičku  na  hraní.  Návrh  lodě  je  spojen  s  malováním,  následuje  výpočet  množství
materiálu (matematika),  nákup materiálu (finanční gramotnost), popis pracovní činnosti  (psaní)
a výroba (pracovní činnost).

Domácí  vzdělávání  zabere přibližně dvě až tři  hodiny času denně.  Oproti  škole je zde totiž
dosaženo vysoké efektivity plynoucí z faktu, že je vyučováno maximálně tolik dětí, kolik rodič má.
Své děti zná, ví, co umí (neztrácí čas přezkušováním a ověřováním), ví, na co se zaměřit, a ví, co je
baví. Výuku lze snadno přizpůsobit, čehož využívají rodiče obtížněji učících se dětí.

Zřejmou nevýhodou je nutnost strávit  větší množství času s dítětem, no ehm, pardon, to by
mohla být i výhoda...

Zkušenosti  a  výzkumy  praví  (negativním  předpovědím  navzdory),  že  domškoláci  nemívají
problém ani  s  pozdější  socializací  v „normální“  společnosti,  ani  s  úrovní  vědomostí.  Se školní
docházkou  a  kolektivem,  do  kterých  dříve  či  později  nastoupí,  se  srovnají  překvapivě  rychle.
Bohužel, poté, co je školský systém semele, ztrácí chuť se vzdělávat a učí se pouze od testu k testu.
Proto bych doporučil domácí vzdělávání ke zvážení, i když vím, že není pro každého rodiče a pro
každé dítě. “ [27]

Domácí školáci nemívají žádný deficit v kontaktu s vrstevníky: oproti dětem ze státních škol
mají nesrovnatelně víc volného času a snadno mohou navštěvovat velké množství kroužků.

„Po letech  přemýšlení  přicházím na  to,  že  neplatí,  že  jediný  způsob,  jak  se děti  naučí,  jak
vycházet s lidmi, je kolektiv třiceti vrstevníků, jinak jsou "života neschopné". Je to právě naopak.
Děti se všem základům naučí v rodině – jak respektuji druhého, jak prosadím svůj názor, jak se
omluvit a jak přijmout omluvu, co znamená mít za něco nebo někoho odpovědnost, co to znamená
mít rád…. A teprve pak to aplikují v tom "velikém světě" mimo rodinu.“ [28]

c) Nejproduktivnější učení

Jak zjišťujeme, nejvíce se děti naučí naprosto „mimochodem“ a úplně ve své vlastní režii.
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Domácí  školák  exceloval  na  přípravném soustředění  před  střední  školou.  Jeho matka  (tedy
učitelka)  se  ho ptá:  „Prosím tě,  odkud tohle  víš?  A tohle a tohle?“ Dítě  odpovídá:  „To mám
z Asterixe a Obelixe, tamto z encyklopedie, tohle bylo na ceduli u zámku...“

Co je skutečně potřeba, je nezahltit dítě „vyučováním“, ponechat jeho „vstupy“ volné a nezrušit
v něm svěží vášeň a radost z učení.

V  následujících  odstavcích  se  chci  věnovat  aspektům  domácího  vzdělávání,  které  může
praktikovat každý rodič – i s dětmi jinak umístěnými v běžné škole.

V.B.  Pozitivní rodičovství  Johna Graye
Dnešní děti není třeba motivovat strachem z trestu, naopak, snáze je lze motivovat odměnou

a přirozenou,  zdravou  touhou  potěšit  rodiče.  Ústřední  osu  tohoto  nového  přístupu  tvoří  pět
pozitivních zásad, které musíme děti učit stále dokola:

Nevadí být  jiný.  Nevadí dělat  chyby.  Nevadí vyjadřovat negativní  emoce.  Nevadí chtít  víc.
Nevadí říct  ne, ovšem je třeba nezapomínat, že rodiče zůstávají šéfy. Poskytněte dětem svobodu
a veďte je k tomu, aby objevily a vyjádřily své skutečné já!

Pozitivní  rodičovství  je  založené  nikoliv  na  principu,  který  děti  trestá  a  potlačuje  jejich
přirozený vývoj,  ale na laskavém přístupu, který akceptuje  dětské touhy a také jejich negativní
emoce, ale klade jim rozumné hranice. (podle [29])

V.C.  Pozitivní a asertivní výchova Steva Biddulpha [30]

Nebezpečí atribuce

"Jak často jsem slyšel rodiče mluvit s dětmi takto:

´Ty jsi beznadějný případ.´ ´Ty jsi otrava!´ ´Jsi přesně jako tvůj strýc Robert.´ (který je ve vězení)...
S tímto  druhem  sugesce,  určitého  programování,  vyrůstá  mnoho  mladých  lidí.  Stresovaní

rodiče bezděčně předávají svým potomkům toto poselství, které pak jako určité rodinné prokletí
stále přechází z generace na generaci. Říká že tomu proroctví, které že samo vyplní, protože když se
opakuje dost často,  stává se skutečností.  Děti  jsou neobyčejně vnímavé a  jsou schopny s námi
kupodivu i v těchto případech skvěle spolupracovat: obvykle budou žít podle našich očekávání!...

Nejhorší  vliv  má nenápadné programování.  Všimněme si  například kluka,  který na dětském
hřišti vyleze na strom. Toto poselství: ´Spadneš! Dávej pozor! Uklouzneš!´ křičí ustrašená matka
stojící v blízkosti."

Podobná  poselství  předávají  rodiče  velice  účinně  také  mimoslovně -  neuvedoměle
pesimistickým a pohrdavým tónem hlasu, vraštěním brv, odvracením se.

"Toto ponižování má rovněž hypnotický účinek a působí dál bez našeho vědomí, jako semínka
v mysli - semínka, jež vzklíčí a budou vytvářet obraz, který má člověk sám o sobě, případně se
stanou skutečnými rysy jeho osobnosti...
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Dětská mysl je plná otázek. Nejdůležitější z nich jsou možná tyto: Kdo jsem? Jaký jsem člověk?
Kam patřím? Jsou to otázky sebedefinování neboli identity. Na nich jako dospělí stavíme svůj život
a  na  jejich  základě  činíme  všechna  svá  klíčová  rozhodnutí.  Proto  je  dětská  mysl  pozoruhodně
ovlivňována výroky začínajícími ´Ty jsi´.

Ať už informace zní ´Jsi lenoch´, nebo ´Jsi skvělý kluk´- pochází-li od důležitých ´velkých´ lidí,
vrývá se hluboko a pevně do podvědomí dítěte. Slyšel jsem mnoho dospělých vyslovit v nějaké
životní krizi to, co si zapamatování z dětství: ´Nejsem k ničemu, já to vím.´ ... Psychologové říkají
těmto výrokům ATRIBUCE.“

Aktivní naslouchání:

„Svět je někdy pro děti nespravedlivé a náročné místo a my rodiče, jakkoli bychom chtěli, jim
nemůžeme odstranit z cesty všechny překážky. A vlastně bychom ani neměli, protože naše děti se
stávají zralými a nezávislými lidmi právě tím, že se učí vyrovnávat s obtížnými situacemi a jednat
s lidmi.   Jak děti rostou, mnohokrát přijdou že svými problémy za rodiči.  Vlastně je tak žádají
o pomoc. Způsob, jakým rodiče na toto SOS reagují, pak buď vyvolá více důvěry, nebo postaví
bariéru, která se bude jen těžko odstraňovat. Druhou možnost vyvolávají tři typické reakce rodičů:

- Ochrana: ´Ty moje chudinko. Počkej, já to zařídím.´

- Poučování: ´Tos tedy udělala pěknou hloupost, dostat se do takové šlamastyky. Ale já ti 
řeknu, co máš dělat. Dobře poslouchej!...´

- Odvedení pozornosti: ´No to nevadí, pojďme radši na hřiště...´

Tyto tři způsoby mají mnoho společných rysů: mluví pouze rodič; rozhovor je brzy ukončen;
dítě se v podstatě nedostane k jádru problému; jeho pocity se odsouvají  stranou; problém ´řeší´
rodič sám, nebo si to přinejmenším myslí; dítě mluví stále méně...

Porovnejme s Aktivním nasloucháním:

ani v tomto případě rodič zdaleka nemlčí - projevuje zájem a dává to najevo tím, že potvrzuje
pocity a myšlenky dítěte a pomáhá mu, aby si problém promyslelo...

Při tomto přístupu rodiče zřídka podnikají nějaká opatření nebo záchranné akce (´zavolám do
školy´); zřídka radí (´měl bys požádat o pomoc´); zřídka odvádějí pozornost od problému (´vezmi si
chlebíček´)...

´Jenom naslouchat´ - to je mocný lék. Pokud se dokážeme držet zpátky a nedáváme na každou
bolest okamžitě ´náplast´, vrátka do světa našich dětí nám zůstanou otevřená.

Asertivní rodič

...Je známo, že existují tři hlavní rodičovské reakce na dětské zlobení: agresivní, pasivní a asertivní.

- Agresivní rodiče 

útočí, ať už slovy nebo činy, aby své děti ponížili... Neustále se zlobí. Obvykle není jejich hněv
vůbec důsledkem chování dětí... Agresivní rodiče vychovávají děti buď bázlivé a zastrašené, nebo
vzpurné a drzé.
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- Pasivní rodiče

dětem dovolí,  'aby  po  nich  šlapaly',  a  teprve,  když  pohár  přeteče,  získají  nad  nimi  znovu
kontrolu – za cenu nekontrolovaného výbuchu... Úplně se stáhne a všechno dítěti dovolí... V pozadí
bývá rodičovská nejistota, obava z konfliktu...

- Manipulativní rodiče

při výchově vzbuzují v dítěti nepřiměřené pocity viny – srovnávají ho s jinými dětmi atd.

- Asertivní rodiče

Jsou ve výchově jednoznační, pevní a rozhodní a ve svém nitru jsou jistí a uvolnění. Jejich děti
vědí, že to, co máma nebo táta říkají, platí, ale zároveň mají jistotu, že je rodiče nebudou ponižovat
nebo pokořovat...  'Někdy jsem unavený, ale dětem musím vštípit, že ten, kdo tady rozhoduje, jsem
já. Z dlouhodobého hlediska je jednodušší, když vědí, kde je jejich místo.'

Nebojí se konfliktu. Čím jsou děti starší a rozumnější, tím více vyjednává. Pozitivně stimuluje.
Klade jasné, nekompromisní požadavky a příkazy. Určuje pravidla a vyvozuje důsledky. (skutečně
pevný a 'srozumitelný' rodič způsobí, že jeho příkazy jsou málokdy porušeny).“

V.D.  Koncept kontinua

Je kočárek pro dítě vězením?

Tento  pedagogický systém vypracovala psychoterapeutka  Jean Liedloffová  po několikaletém
studiu výchovného stylu Yequanů v Jižní Americe. 

Autorka zpochybňuje tradiční moderní styl rané výchovy v naší civilizaci. Ten totiž podle ní
způsobuje asociální chování a lidskou nejistotu.

Dítě potřebuje už od prvních chvilek po porodu bezprostřední kontakt s matkou. Přirozené je
dítě první půlrok až osm měsíců téměř neopouštět a mít je  co nejblíže vlastnímu tělu. Tím mu
poskytujeme základní bezpečí, a to pak vytvoří jeho důvěru v tento svět.

Na  západní  výchově  Liedloffová  kritizuje,  že  děti  tráví  příliš  času  samy  v nečinnosti  –
v postýlkách či v kočárku, kde mají kvůli omezenému výhledu jednak málo podnětů a jednak trpí
izolací.

Nehoupej se, spadneš

Po tomto období, tedy jakmile dítě začne lézt, Liedloffová naopak doporučuje dítě  s důvěrou
vypouštět do světa  a nekontrolovat je při každém kroku. Naši úzkostnou péči o bezpečí dítěte
považuje  za  nešťastnou,  neboť  může  fungovat  jako  sebenaplňující  se  proroctví:  když  se  dítěti
například dlouho opakuje, že se nemá houpat, protože spadne, tak nakonec jednou opravdu spadne.

Etolog Adolf Portmann upozorňuje, že člověk patří k zoologickému druhu, který svá mláďata
nosí. Stejně tak německý profesor B. Hassenstein na základě postavení kyčlí a úchopového reflexu
člověka dokazuje,  že jsme přírodou předurčeni k tomu, abychom byli „nošenci“. Po statisíce let
matky děti nosily, a to zřejmě na levém boku. Dítě bylo u matčina srdce, jehož rytmický tlukot je
uklidňuje, bylo také u matčina prsu, který mu je zdrojem potravy.
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Co nejtěsnější  tělesnou blízkost matky a dítěte v raném stadiu vývoje doporučuje i německá
psycholožka českého původu Jiřina Prekopová, která rozvinula terapii pevným objetím. Zdůrazňuje
i jiné výhody nošení dítěte: „Během doby v šátku na těle matky se dítě naučí mimo jiné vyjadřovat
svou zlost vůči matce a konfrontovat se tak dlouho, dokud se opět nespojí se svými city k matce,“
píše ve své knize Kdybyste věděli, jak vás miluji. „Evropská výchova opoziční projevy často trestá,
a my se proto neučíme konflikty řešit, ale vyhýbat se jim.“

Jedna z matek píše: „Byla jsem okolím varována, že dítě svou neustálou přítomností rozmazlím.
Opak  byl  ale  pravdou.  Ve  tři  čtvrtě  roce  byl  syn  velmi  samostatný  a  společenský,  z mé
nepřítomnosti si nic nedělal.“

Z toho plyne nejdůležitější poučení – výchova, která považuje za nutné od nejútlejšího věku dítě
konfrontovat  s neuspokojením jeho potřeb, často produkuje  neurotické jedince. Když základní
potřeby lásky a svobody nejsou nasyceny, hledají děti náhradní uspokojení. Jako zvlášť účinná se
ukazuje dobrá výkonnost. Dítě se snaží co nejlépe uspět a stále na sebe strhává pozornost matky.
Tím rodiče vlastně dosahují opaku, než svou výchovou původně zamýšleli.

V.E.  Respektovat a být respektován
„Tento druh komunikace je vyjádřením partnerského vztahu k dětem založeným na respektu

k jeho osobnosti.  Dítě  je  vedeno k  zodpovědnosti  za  sebe  sama a  své  činy,  k  sebeúctě  a  úctě
k druhým.“ [31]

„Tento  koncept  je  pro  nás  důležitým  filosofickým východiskem a  vyjádřením  partnerského
vztahu k dětem založeným na úctě a respektu k jeho osobnosti. Dítě povedeme k zodpovědnosti za
sebe sama a své činy, k sebeúctě. Žádoucí etické a morální hodnoty si zvnitřňuje svojí zkušeností,
není závislé na pochvale nebo trestu autority.„ [23]

„Tento  pedagogický  systém  se  zaměřuje  především  na  efektivní  komunikaci.  Jde
o komunikaci,  která  není  kontraproduktivní,  děti  nezabední  proti  pedagogovi,  je  respektující
a rozvíjí  všechny  vztahy  ve  skupině.  Mezi  obecné  zásady  patří  nevyhrožovat,  nevydírat,
nemanipulovat, neponižovat, nezakazovat, nedávat povely, nezvyšovat hlas, …“ [12]

„Jsou situace, kdy je chování dítěte v rozporu se základními požadavky a pravidly mezilidských
vztahů – dítě fyzicky napadá druhé dítě,  nadává, vysmívá se, lž, svaluje vinu na druhé... Místo
obviňování, křiku, vyhrožování a dalších neefektivních způsobů je na místě kategorické vyjádření
nepřijatelnosti  takového  chování: Žádné rvačky!  Žádné nadávky!  Žádné  lhaní!  Žádné výmluvy!
Mluvíme jen o pozorovatelném chování, vyhýbáme se hodnocení osoby!...

Co s tím uděláš (uděláme)? Co navrhuješ (navrhujete)?

O spojení popisu nebo informace a otázek tohoto typu jsme se zmínili již dříve. Tyto otázky
a jejich varianty se mohou použít v situacích, kdy se dítě zachovalo nevhodně, nebo v situacích, kdy
se  plánuje  něco,  co  se  týká  také  dítěte  (nebo  více  dětí  –  zejména  ve  škole).  Vyjadřujeme  tím
partnerský vztah, sdělujeme, že nechceme řešit problém mocensky a že považujeme druhou stranu
za kompetentní. Dáváme prostor pro rozvoj myšlení i tvořivosti. Jde už o kombinace dovedností.

Můžeme začít popisem: Venku docela prší.
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Pokračovat informací: Já vím, že jsme si říkali, že se projedeme na kole.
Přibrání ke spoluúčasti: Tak co s tím?

Pokud  dítě  odpoví,  že  neví,  není  to  ještě  důvod  k  tomu,  abychom  problém  vyřešili
a rozhodli my dospělí.

Můžeme mu dát s výběrem čas na rozmyšlenou: Poradíme se o tom hned nebo budeme chvilku
přemýšlet, co by se dalo podniknout jiného, a sejdeme se za pět minut v obýváku?

Nebo opět formou výběru navrhnout alternativy:  Můžeme si zahrát šachy nebo kris-kros nebo
přilepit na zeď ty obrázky koní. Máš ještě jiný nápad?

Dospělí, kteří si zvykli přibírat děti k rozhodování, ptát se na jejich návrhy, hovoří o velké úlevě.
Děti kolikrát přijdou s návrhy, které nás nenapadnou, ale i když nevymyslí nic jiného než dospělí,
situace většinou přejde bez negativních emocí či dokonce konfliktu.

Dlouhodobým  ziskem  je  návyk  aktivně  řešit  situace,  pocit  kompetentnosti,  dobrá  sebeúcta
a přebírání zodpovědnosti.

Zeptat se dětí, co v problematické situaci navrhují, jim modeluje velmi efektivní chování pro
celý život: nebýt s problémy sám, opravdu se řídit oním běžným úslovím, že „víc hlav víc ví“. [32]

V.F.  Intuitivní pedagogika
Hnutí intuitivní pedagogiky vzniklo ve Švédsku v Järně před 30 lety z iniciativy Pära Ahlboma

(1932) – skladatele,  hudebníka,  eurytmisty  a waldorfského učitele.   V osmdesátých letech  spolu
s Merete Lovlie založil v Järně ve Švédsku školu Solvik. Skupina kolem Pära Ahlboma se snažila
hlouběji pochopit dětský svět, „vzpomenout“ si na to, jak zažívali svět a dospělé kolem sebe ve
svém vlastním dětství. Dětský svět se jim přestal jevit jako jakési ideální, čistě positivní období,
pochopili,  že  si  děti  zažívají  mnohá  traumata,  která  jim způsobují  dospělí,  aniž  by  si  to  sami
uvědomovali. 

Proč si dospělí neumějí hrát?

Aby člověk byl dobrým učitelem, musí si být těchto věcí vědom, musí se doopravdy dokázat
vcítit do duše dítěte. „Stěžejní se při tom stává potřeba plného pochopení dětského vnímání světa,
jehož významnou součást tvoří svět her. Nejnápadnějším znakem dětského hraní je radostný pohyb.
A právě ten je třeba ve škole pěstovat. „Inteligence se zvyšuje s pohybem těla,“ tvrdí Pär Ahlbom. 

Dát dětem pocit volnosti 

K základním principům intuitivní pedagogiky patří neuplatňování moci nad dítětem. Nutit dítě
k čemukoliv je jí cizí. Pär Ahlbom považuje za nátlak i to, kdyby učitel nařídil, že se jde dělat to či
ono.  Tím by totiž  dětem sdělil,  že  to,  čím se  právě  zaobírají,  je  méně  důležité.  Děti  se  samy
rozhodují, zda se do činnosti s učitelem zapojí. Pokud děti nemají zájem o program, který jim učitel
nabízí, dostává se mu podnět k přehodnocení jeho práce. 

Podle Pära Ahlboma by děti neměly mít pocit, že se něco musejí naučit. K poznání se v jeho
škole dostávají prostřednictvím nejrůznějších činností a her, při nichž je patrná plná pozornost. Co
vše se mohou děti naučit u potoka při budování hráze či stavění mlýnků? Nejsou zde vlastně skryty
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základy fyziky? Učení se kvůli známkám považuje Pär Ahlbom dokonce za škodlivé: „Ne hned, ale
po určité době jsou z toho děti nemocné.“ 

Výsledek? Odpovědnější děti! 

Jak samotné pojmenování  intuitivní  pedagogiky napovídá,  intuice hraje v pedagogické práci
zásadní roli. Za intuici zde však není považováno něco neurčitého, bezplánovitého, ale něco, co
v sobě plán „moudře“ skrývá. „Pozornost a pohyblivost učitele mohou vstoupit do takové vzájemné
souhry,  že  je  možné  konat  stále  ekonomičtěji  a  tvořivěji,  a  to  i  v  těžkých  a  překvapujících
situacích.“ K tomu ještě Pär Ahlbom dodává, že takto přestává lpění na tom, co si učitel připravil.
Předpoklad k tomu, aby škola splnila svůj úkol, tj. aby se děti staly člověkem vnitřně svobodným,
schopným  samostatně  utvářet  svůj  život,  odolným  vůči  vnější  manipulaci,  spočívá  v  zajištění
takových pedagogů, kteří tomuto cíli odpovídají, kteří jsou ochotni stále na sobě pracovat a které
děti vnímají jako osobnosti hodné následování. “ [33]

V.G.  Volná hra
„Volná  hra  je  velmi  důležitou  součástí  výchovy nejen  předškolních  dětí.  Při  volné  hře  dítě

posouvá samo sebe  dál  ve svém vývoji,  volně  se  pohybuje  v bezpečném a známém prostředí.
Rozvíjí svou fantazii, jemnou i hrubou motoriku a učí se sociálním vztahům, objevuje svět a jeho
zákonitosti. Úloha dospělého je posouzení bezpečnosti a vhodnosti dané činnosti. Jestliže činnost
vhodná není, dospělý umožní dítěti pokračovat jen na základě dohodnutých pravidel.“ [31]

Cituji alespoň namátkou úryvky z výborné knihy Marie Caiatiové:

Komunikační dovednosti (Mluvení „v 1. osobě“)

Nezáleží na tom, jak člověk něco myslí, nýbrž na tom, jak to vyzní.

...Už toto je zvláštní: zatímco se dospělý se samozřejmostí vměšuje do jednání dítěte a ukazuje
mu, jak se drží nůžky a jak se musí něco postavit, místo aby ho nechal vyzkoušet si určitý materiál,
v oblasti komunikace vychází právě tak samozřejmě z předpokladu, že dítě nalézá slova na úrovni
svých schopností a že dospělý nemusí přistupovat na jeho nedokonalé vyjadřovací schopnosti nebo
mu nemusí promíjet, že se prostě vyjádřit ještě neumí. Ona podivnost vězí v úrovni komunikace
mezi dospělými, která také není zrovna příkladná... Z nevysvětlitelných důvodů se nikterak dále
nešíří názor, že dorozumět se s lidmi je umění, kterému se musíme učit...“

V komunikaci je odesílán určitý kód (informace a mimoslovní sdělení). „Vedle odesílatelovy
schopnosti jasně se vyjádřit (což zahrnuje i to, že si je vědom svého poselství, tj. Sebe sama) je ale
také potřeba, aby byl příjemce schopen a ochoten poslouchat a (alespoň) rozumět...

Destruktivní formou odesílání nějaké zprávy je poselství ve 2. osobě (ty), protože vymezuje
a hodnotí a tak vyjadřuje nepřijetí: 'Ty jsi nevychovaný.'...

Jak to tedy máme dělat? Konstruktivní sdělení tkví v poselstvích v 1. osobě, v tom, že poctivě
sdělujeme  vlastní  pocity  k  nějakému  problému.  Navíc  jsou  poselství  v  1.  osobě,  i  když  třeba
vyjadřují  učitelčin  hněv  a  problémy  –  tedy  něco  nepříjemného,  takovému  dění  mnohem
přiměřenější: dospělý se zlobí na dítě pouze druhotně jako na původce nějaké situace, ale v podstatě
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ho mrzí ona situace (neutěšená a pro dospělého neudržitelná), s níž má mnoho starostí. Hodnocení
a posuzování ososbnosti dítěte tedy vůbec není nutné... Je lépe říct: „Mám potíže.“ „Připadám si
hloupě.“, než „Jsi nemožný, když děláš...“ [34]

„Úcta a přijetí jako základ pedagogického přístupu

Dítě má právo, aby bylo respektováno jeho jednání a rozhodnutí
Děti samy rozhodují, kdo si s nimi smí hrát, a mají právo říci 'ne'

Partneři pro hru se vzájemně hledají sami a řekne-li někdo 'ne', neznamená to, že je asociální.
Žádné dítě nepobízíme ani neprosíme, aby dovolilo jinému dítěti hrát si společně s ním, protože
jsme přesvědčeni, že prosociálního chování nelze dosáhnout nátlakem (prosba je také nátlak!) Dítě,
které vstupuje do skupiny s 'pomocí' učitelky, má zvláštní postavení, které většinou k jeho oblibě
nepřispívá (protekce). Každý, kdo měl mladšího sourozence a musel ho nechat, aby si s ním hrál,
zná úskoky, jejichž prostřednictvím se pak děti mohou touto dítěti mstít a často se postarají o to, že
'dobrovolně'  ze  hry  vystoupí.  Nátlak  na  dítě,  aby  si  hrálo  s  druhými,  mu  bere  jednu
z nejdůležitějších zkušeností – samostatné navazování kontaktu.

Karolína (6 let) si hraje s Janou (4 roky) v koutku pro panenky. Milan je v místnosti pět minut
a odchází do blízkosti koutku, aby mohl hru chviličku pozorovat. Slyším, že se ptá: „Smím si hrát
s vámi?“ Karolína krátce, stručně a jasně odpoví: „Ne.“ Je těžké vyrovnat se s odmítnutím, zvlášť
pro Milana. Často proto na takové odmítnutí nedbá, vetře se do hry a ta pak končí hádkou.

Abych mu pomohla nepříjemnou situaci lépe snést. beru ho na ruku a snažím se mu to vysvětlit:
'Moc se mi líbí, že ses zeptal, zda si smíš hrát s nimi. Dokážu pochopit, že jsi teď smutný nebo snad
máš i vztek, protože tě Karolína odmítla a nenechala tě hrát si s nimi, ale to smí. Každý smí říct
'ne', ty taky.'

Milan je zklamán a pořád se ještě docela nesmířil se skutečností, že se mu na zdvořilou otázku
dostalo jasného 'ne'. Karolína mé vysvětlování slyšela a těší se ze svého práva, že se smí sama
rozhodnout. Samozřejmě ji neprosím, aby přece jen Milanovi dovolila hrát si s nimi. Milan sklouzne
z mé ruky a já se vzdaluji. Tu slyším Karolínu, jak přátelsky říká: 'Milane, pojď si hrát s námi.'...

V.H.  Narativní pedagogika (ekonaratologie)
Narativní pedagogika a také narativní environmentální výchova využívají příběhy jako prostředky edukace.

Příběhy jsou středem lidského života 

„Příběhy patří  k lidem odedávna. V současné době v západní civilizaci probíhá jev, který je
odborníky nazýván „narrative turn“, tedy „návrat k vyprávění“. ..

Walter Fisher vyslovil v roce 1985 tzv. „narativní paradigma“ – tvrzení, že většina lidí si více
a lépe než data a fakta ve vědeckých souvislostech pamatuje informace ve formě historek, a že se
veškerá  komunikace  mezi  lidmi  uskutečňuje  vlastně  formou  vyprávění,  naslouchání  a  sdílení
příběhů. Lidský rod pak Fischer s trochou nadsázky označuje jako „Homo narrans“...

O důležitosti pohádek se zmiňuji v kapitolách Pohádka na str. 9 a Prožitková pedagogika na str. 35
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Komunikace s přírodou

Autentická komunikace živých tvorů 

Zvířata  a  rostliny  mimo literární  kontext  lidskou řečí  obvykle  (viz  papoušci,  kavky,  apod.)
nemluví. To ale ani zdaleka neznamená, že nekomunikují. Dorozumívají se svou vlastní autentickou
řečí, svými vlastními, lidem naprosto nepochopitelnými, vzdálenými a většinou neznámými, jazyky
resp. způsoby komunikace. 

A také  to neznamená,  že nekomunikují  s  lidmi.  Promlouvají  i  k  nám, k lidem,  ale  my jim
bohužel většinou nerozumíme.

Udržme si horizontální komunikaci 

Komunikace s živými tvory může být realizována na třech rovinách: 

1) Můžeme k nim shlížet jako k bezcenným resp. méněcenným věcem. 
2) Můžeme k nim vzhlížet, zbožšťovat si je. 
3) Můžeme k nim hovořit jako k sobě rovným, spolutvořeným druhům. 

První  varianta  v  naší  kultuře  převažuje...  Málokdo  naslouchá  příběhům  krajiny,  zvířat,
stromů a rostlin. 

Druhá  varianta  převládá  v  kultuře  řady  přírodních  národů,  v  hinduismu  aj.  náboženstvích.
Vybrané zvíře je považováno za božstvo, je zakázáno ho zabít, a to i v případě, že ohrožuje ostatní
nebo, že rodina umírá hlady... Božstvu je pokorně nasloucháno, ale je to skutečně jeho příběh, který
je za kněžstvem a šamany interpretován? 

Třetí a nejdůležitější rovinu vztahu k živým tvorům odkrývá např. Martin Buber v knize Já a Ty
(Buber, 1995). Jedná se o vztah, který není ani panský ani modloslužebný – zvíře, strom, rostlinu
a živé i neživé bytosti oslovuje a vnímá jako bratry. 

Pozoruji  strom,  mohu  ho  vnímat  jako  obraz,  jakou  sloup,  který  ční  do  výše,  nebo  jako
rozstříklou zeleň. Nebo jako pohyb, proudící žiloví... nebo ho přiřadit k určitému druhu, mohu mu
dát zmizet a zvěčnit ho tím, že ho proměním v číslo, číselný poměr. Pořád je to ale můj předmět, má
své místo, svou dobu, svůj způsob, povahu. 

Ale může se stát – z vůle a milosti zároveň – že pozoruji-li strom, vstoupím do vztahu k němu
a on přestane být jen Ono. 

Nemusím se zříci některého ze způsobů pozorování.  Nemusím od něčeho ohlédnout – obraz,
pohyby,druh...  to  vše  je  tu  naopak  také  zahrnuto  a  nerozlišitelně  sjednoceno.  Strom  teď  není
dojmem, hrou mé představivosti, náladovou hodnotou, ale stává se mým protějškem, má se mnou co
činit, stejně jako já s ním, ale jinak. Vztah je vzájemností.“ [35]

V.I.  Prožitková pedagogika
(někdy také „zážitková“, ale nejedná se přímo o metodu “Lipnické školy“)

„Prožitková pedagogika zapojuje cíleně všechny kanály vnímání člověka – všechny smysly. Do
centra nestaví slovo, ale zkušenost. Pro děti předškolního věku je vlastní zkušenost mnohem lépe
hmatatelná a uchopitelná než slovo. Slova zapomene, zážitek a zkušenost si bude pamatovat. Může
na ní stavět. “ [12] (viz také [36])

Jak například předškolním dětem přiblížíme cesty vody pod zemí? Samozřejmě – necháme je
vrtat v zemi, rýpat stružky a kopat vsakovací studny.

Jak to ale udělat při dvouhodinovém programu pro běžnou mateřskou školu? Maňásci - kapičky
dětem vypráví o svém „životě“. Děti si hrají na kapičky, spojují se do stružek a „tečou“.  Pak si děti
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seřadím v lese na svahu a začnu dramaticky varovat,  že nad nimi vyleji dvoulitrovou láhev vody –
DEJTE SI POZOR NA BOTY! K dětem samozřejmě nedoteče ani kapka – všechno se vsáklo. Pak („pod
zemí“, částečně se zavřenýma očima) dojdeme ke studánce a vyprávíme si, odkud se v ní vzala voda.

Nebo jak přiblížit  obraz proměny lidské duše  a zrodu něčeho kvalitativně  nového?  (Ponechme
stranou otázky vědomé sebevýchovy - na to ještě přijde čas později - a víme, že volní úsilí samo o sobě někdy
nestačí.) Tento úkol  krásně  zvládne pohádka se svými  hlubinně  psychologickými  obrazy –  stříkání
mrtvou a živou vodou, princezna vycházející  z moře, … a nebo obalíme skleněnky „POUŠTNÍM“
pískem hojně promíšeným se syrovým škrobem, rozdáme dětem coby „Hrudky“ a na konci programu
necháme v kbelíku zalít vodou. Zázrak!

Tím se dostáváme rovnou k dalšímu pedagogickému systému, který vypracoval Joseph Cornell.

V.J.  Metodika Josepha Cornella
„Učení prožitkem je učení umožňující dětem dotýkat se a na vlastní oči poznávat svět, ponořit

se  do  předmětu  učení,  a  naplno  využívat  nadšení  z  poznávání  něčeho  nového.   Jedním
z představitelů  je  Joseph  Cornell,  přírodovědec  a  pedagog,  propagující  učení  v  atmosféře  plné
radosti z pozorování a volného pohybu v přírodě. Vyvinul metodu takzvaného flow učení, ve které
na  sebe  plynule  navazují  následující  kroky:  1.  probuzení  nadšení,  2.  zaměření  pozornosti,
3. ponoření do nezprostředkované zkušenosti  a 4. sdílení zážitků s ostatními.“ [31]

„Cornell  označuje  proces  učení  zážitkem pojmem „flow”,  který  můžeme  chápat  jako  plutí,
sladění se. Flow stav známe, když se plně soustředíme na nějakou aktivitu, jsme pohlceni činností
v každém jejím detailu...  Takový stav Cornell  považuje za ideální způsob poznávání přírody. Je
intenzivní, aktivizující a podle Cornella vede k porozumění procesům v přírodě, z něhož odvozuje
vůli ji chránit.

Při pobytu v přírodě pedagog může určitými kroky pomoci dětem „ponořit se” do prožitku, tedy
podpořit flow učení. Je pochopitelné, že takový krok nelze autoritativně nařídit. Klíčový je proto
přístup pedagoga k dětem. Cornell (2006, str. 35–39) shrnuje doporučení pro práci s dětmi takto:

1. méně učte a více sdílejte
2. buďte vnímaví
3. udržujte koncentrovanou pozornost
4. nejdřív nechte dívat se a prožít, pak mluvte
5. celý zážitek naplňujte radostí„ [37]

VI.  ZÁVĚR
Neváhejme.

Ponořme se do hlubinných zřídel své psychiky,
zahojme svá srdce

a vychovávejme děti v atmosféře lásky, přijetí a respektu.

Stojí to za to!

36



Závěr - VI. Závěr

Seznam použité literatury
1: Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., dr.h.c., Dítě v osobnostním pojetí. Cíle a metody osobnostní 
výchovy ve škole,  http://specka07.rajce.idnes.cz/Zdenek_Helus_-_Dite_v_osobnostnim_pojeti/# 

2: M. Marková, V. Kozerovský, P. Goldmann, Význam a úloha otce v perinatálním období,   

3: Jack H. McCubbin, Marjorie F. McCubbinová, Život dieťaťa pred narodením,   

4: Lennart Nilsson, Lars Hamberger, Tajemství života - Od početí k porodu,   

5: EDUCA - institut celoživotního vzdělávání, Péče o děti 0-15 let,   

6: Josef Langmeier, Dana Krejčířová, Vývojová psychologie, 
http://www.uloz.to/xY7EGG6z/langmeier-vyvojova-psychologie-pdf 

7: doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PhDr. Lidmila Valentová, CSc., Vývojová psychologie, 
http://www.ssvp.wz.cz/vyvojovka.html

8: Radek Ptáček, Hana Kuželová, Vývojová psychologie pro sociální práci, 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14788/psychologie.pdf

9: Marie Vágnerová, VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE. Dětství, dospělost, stáří, 
http://pppsycho.webnode.cz/

10: muni, Vývojová psychologie - Mas. univerzita, 
http://www.fi.muni.cz/~qprokes/socka/socka3.html

11: Lenka Šulová, Raný psychický vývoj dítěte,   

12: Jiří Hrubý?, Úvod - Vývojová psychologie, vývoj, 
http://psychologie.nazory.cz/vyvojova_psychologie.htm

13: PETR PÖTHE, Kde se v dětech bere zločin, 
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/ustavy2.htm

14: Josef LANGMEIER; Zdeněk MATĚJČEK, Výpravy za člověkem,   

15: Josefa Hana Jarošová, Přítomnost a naplňování kompetencí Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání v programu „Aby malé bylo velké“, 
http://theses.cz/id/5o6ae0/120947-802176261.pdf

16: Petra Macháčková, Práce s předškolními dětmi,  http://www.google.cz/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F
%2Fkatecheze.wz.cz%2Fdokumenty
%2Fms.doc&ei=_clIU9bILMyVswaY_ICIDQ&usg=AFQjCNHfqP_98-IdbULnNzsRfHDfYSFIRg
&bvm=bv.64542518,d.Yms&cad=rja

17: KOVALIKOVÁ, S., Integrovaná tematická výuka,   

18: PhDr. Ilona Špaňhelová, JAK USMĚRŇOVAT AGRESIVITU DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 
VĚKU,  http://www.vychovakezdravi.cz/download/file/agresivita.pdf

19: Kateřina Žádníková, DĚTSKÁ AGRESIVITA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ , 
https://is.muni.cz/th/204792/pedf_b/Bakalarska_prace-_Detska_agresivita_v_predskolnim_obdobi.
pdf

20: Martin Klement, psychoterapeut a socioterapeut, Skupinové jevy v závislosti na počtu členů - 
ústní sdělení,   

21: Stanislav Kratochvíl, Skupinová psychoterapie v praxi,   

37

https://is.muni.cz/th/204792/pedf_b/Bakalarska_prace-_Detska_agresivita_v_predskolnim_obdobi.pdf
https://is.muni.cz/th/204792/pedf_b/Bakalarska_prace-_Detska_agresivita_v_predskolnim_obdobi.pdf
http://www.vychovakezdravi.cz/download/file/agresivita.pdf
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fkatecheze.wz.cz%2Fdokumenty%2Fms.doc&ei=_clIU9bILMyVswaY_ICIDQ&usg=AFQjCNHfqP_98-IdbULnNzsRfHDfYSFIRg&bvm=bv.64542518,d.Yms&cad=rja
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fkatecheze.wz.cz%2Fdokumenty%2Fms.doc&ei=_clIU9bILMyVswaY_ICIDQ&usg=AFQjCNHfqP_98-IdbULnNzsRfHDfYSFIRg&bvm=bv.64542518,d.Yms&cad=rja
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fkatecheze.wz.cz%2Fdokumenty%2Fms.doc&ei=_clIU9bILMyVswaY_ICIDQ&usg=AFQjCNHfqP_98-IdbULnNzsRfHDfYSFIRg&bvm=bv.64542518,d.Yms&cad=rja
http://theses.cz/id/5o6ae0/120947-802176261.pdf
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/ustavy2.htm
http://psychologie.nazory.cz/vyvojova_psychologie.htm
http://www.fi.muni.cz/~qprokes/socka/socka3.html
http://pppsycho.webnode.cz/
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14788/psychologie.pdf
http://www.ssvp.wz.cz/vyvojovka.html
http://www.uloz.to/xY7EGG6z/langmeier-vyvojova-psychologie-pdf
http://specka07.rajce.idnes.cz/Zdenek_Helus_-_Dite_v_osobnostnim_pojeti/


Závěr - VI. Závěr

22: Jeroným Klimeš, Průměrná rodina je lepší než dobrý ústav, 
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/ustavy2.htm

23: , Alternativní školství (16 A) Alternativní školství dodatek), 
http://bifur.palcat.cz/dps/sem1/pedagogika/pedagogika16a.pdf

24: pentaton.cz, Objevte s dětmi kouzelný svět pentatoniky,   

25: , Alternativní školy, 
http://zameklomnice.cz/pdf/implementace/docs/1_rocnik/SOS/PED/alternativa.pdf

26: Asociace lesních MŠ, Asociace lesních MŠ,  http://lesnims.cz/

27: Skřítci z borovic Lesní mateřská školka, Skřítci z borovic Lesní mateřská školka, 
http://skritcizborovic.netstranky.cz/

28: Lesní klub Furt venku!!, Lesní klub Furt venku!!,  http://furtvenku.webnode.cz/

29: Renata Rygelová, Kristina Neubertová Zemánková, Lukáš Neubert, Lesní školka Malého 
stromu u Olomouce ,  http://www.lesni-skolka-maleho-stromu.cz

30: Jeroným Klimeš, Přestaňme vtipkovat o tchýních, 
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/rodina.htm

31: Depo, Domácí vzdělávání,  http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013120105

32: Kateřina Chrobáková, Domácí škola - tolikrát vychvalovaná a tolikrát zatracovaná, 
http://www.rodina.cz/clanek2542.htm

33: John Gray, Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti jsou z nebe,   

34: Steve Biddulph, Proč jsou šťastné děti šťastné,   

35: Dětský lesní klub skřítka Pohádky, Dětský lesní klub skřítka Pohádky, 
http://skritek-pohadka.webnode.cz/detsky-lesni-klub-skritka-pohadky/

36: Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová, Respektovat a být 
respektován,  http://respektovat.howto.cz/respektovat_a_byt_respektovan__Kopriva.pdf

37: Jan Michal Mleziva, Intuitivní pedagogika,  http://intuitivnipedagogika.webnode.cz/clanky/

38: Maria Caiatiová, Světlana Delačová, Angelika Müllerová, Volná hra. Zkušenosti a náměty, 
http://www.uloz.to/xWgsuGP/volna-hra-pdf

39: Kateřina Jančaříková, Vrba naslouchá, vrba vypráví: Střípek z ekonaratologie, 
http://www.ekopsychologie.cz/citarna/studie/vrba-nasloucha-vrba-vypravi/

40: Jan Činčera, Cyklus učení prožitkem, 
https://moodle.fp.tul.cz/pluginfile.php/29569/mod_resource/content/0/04kolb.pdf

41: Tereza Vošahlíková, Využití metodiky Josepha Cornella (nejen) v lesní mateřské škole, 
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/9321/VYUZITI-METODIKY-JOSEPHA-CORNELLA-NEJEN-V-L
ESNI-MATERSKE-SKOLE.html/

38

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/9321/VYUZITI-METODIKY-JOSEPHA-CORNELLA-NEJEN-V-LESNI-MATERSKE-SKOLE.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/9321/VYUZITI-METODIKY-JOSEPHA-CORNELLA-NEJEN-V-LESNI-MATERSKE-SKOLE.html/
https://moodle.fp.tul.cz/pluginfile.php/29569/mod_resource/content/0/04kolb.pdf
http://www.ekopsychologie.cz/citarna/studie/vrba-nasloucha-vrba-vypravi/
http://www.uloz.to/xWgsuGP/volna-hra-pdf
http://intuitivnipedagogika.webnode.cz/clanky/
http://respektovat.howto.cz/respektovat_a_byt_respektovan__Kopriva.pdf
http://skritek-pohadka.webnode.cz/detsky-lesni-klub-skritka-pohadky/
http://www.rodina.cz/clanek2542.htm
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013120105
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/rodina.htm
http://www.lesni-skolka-maleho-stromu.cz/
http://furtvenku.webnode.cz/
http://skritcizborovic.netstranky.cz/
http://lesnims.cz/
http://zameklomnice.cz/pdf/implementace/docs/1_rocnik/SOS/PED/alternativa.pdf
http://bifur.palcat.cz/dps/sem1/pedagogika/pedagogika16a.pdf
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/ustavy2.htm

	I. Úvod
	II. Pozdně batolecí a předškolní věk
	II.A. Vývoj dětí 2-6 let
	II.A.1) Fáze od početí do 2 let
	a) Prenatální období
	b) Porod
	c) Těsně po porodu
	d) Novorozenecké, kojenecké a batolecí období
	- První úsměv a broukání – kolem 4. měsíce
	- Separační strach – 7. - 8. měsíc – souvisí s rostoucím uvědoměním si sebe sama.
	- Období „raného vzdoru“ – 1,5 – 3 roky (vzdorem se dítě ubezpečuje o vlastní identitě - „ matka nejsem já“)


	II.A.2) Specifika pozdně batolecího věku (2-3 roky)
	Motorika
	Osobnost a socializace
	Myšlení a řeč

	II.A.3) Specifika předškolního věku (3-6 let)
	a) Motorika
	b) Myšlení a poznávání
	Kognitivní vyladění
	Myšlení
	Některé charakteristiky myšlení v předškolním věku:


	c) Vnitřní - fantazijní svět
	Fantazijní přenos
	Mýtus
	Pohádka (předškolák a příběhy)

	d) Řeč předškolního dítěte
	Řečové pokroky
	Řeč pro sebe - egocentrická
	Řeč sociální

	e) Socializace
	Vývojové aspekty socializačního procesu v předškolním věku:
	Agresivita
	Sociální role
	Hry z hlediska sociálního
	Sociální typologie her
	Kognitivní typologie her:


	f) Školní zralost
	g) Normy a morální a etický vývoj
	Normy chování
	Prosociální (altruistické) chování
	Mentalizace

	h) Identita – rozvoj osobnosti
	Osobní identita
	Aspekty identity předškolního dítěte (co vše je součástí „já“:)
	Identita vlastní

	Sebehodnocení
	Identifikace s rodiči
	Identifikace pohlavní



	II.B. Potřeby dětí předškolního věku
	II.B.1) Fyzické a vývojové potřeby
	Příležitost k pohybu, pobyt venku
	Příležitost k „práci“ - rozvíjení jemné motoriky.
	Příležitost k objevování nového

	II.B.2) Bazální lidské potřeby
	Přijetí blízkou osobou
	Projevování citu a citové uspokojování
	Potřeba stálosti
	Potřeba projevování pozornosti
	Vědomí vlastní ceny

	II.B.3) Duševní potřeby
	Podněty
	Potřeba sociálních kontaktů se skupinou vrstevníků
	Pozornost a osobní přístup
	Samostatnost
	Vedení
	Povinnosti a meze
	Vnitřní svoboda a respekt
	Rozvíjení vlastní svébytnosti, vlastního talentu
	Nebýt hodnocen / moci chybovat bez rizika osobního odmítnutí



	III. Předškolní vzdělávání
	III.A. Cíle zdravého předškolního vzdělávání
	III.A.1) Zdravý fyzický a psychický vývoj
	III.A.2) Klíčové kompetence
	Velmi usilujeme o kompetence k řešení interpersonálních konfliktů, tyto kompetence totiž citelně chybí i dospělým.


	III.B. Některé další aspekty předškolního vzdělávání
	III.B.1) Učení
	- Učení nápodobou

	III.B.2) Úskalí agresivity
	a) Agresivita přirozená
	b) Agresivita nepřirozená


	III.C. Přirozená skupina předškolních dětí
	III.C.1) Skupinové jevy
	III.C.2) Optimální počet dětí ve skupině
	Dynamika lidské skupiny podle počtu členů (podle [16])
	Optimální počet dětí ve skupině předškolních dětí

	III.C.3) Sociální statut skupiny

	III.D. Přirozené prostředí pro předškolní děti
	Domov
	Les


	IV. Moderní pedagogika
	Koncepce „efektivní“ a respektující duši dítěte
	Soutěživost
	Některé postupy využívané v alternativních pedagogikách
	„Škola hrou
	Projektové vyučování
	Programové učení
	Dramatická výchova
	Hudební aktivity

	IV.A. Waldorfská pedagogika
	Cíle waldorfské pedagogiky:

	IV.B. Daltonský plán:
	Tři základní principy

	IV.C. Jenská škola
	Nejdůležitější rysy jenského plánu

	IV.D. Montessori škola
	IV.E. Začít spolu
	IV.F. Zdravá škola
	Hlavní cíle a zásady Zdravé školy

	IV.G. Lesní (Cornellovská) pedagogika

	V. Nové pedagogické koncepce
	V.A. Domácí pedagogika
	a) Domácí vzdělávací v životě běžné rodiny
	Společná činnost v rodině
	Tlachání jako výchovný prostředek

	b) Domácí škola
	c) Nejproduktivnější učení

	V.B. Pozitivní rodičovství Johna Graye
	V.C. Pozitivní a asertivní výchova Steva Biddulpha [30]
	Nebezpečí atribuce
	Aktivní naslouchání:
	- Ochrana: ´Ty moje chudinko. Počkej, já to zařídím.´
	- Poučování: ´Tos tedy udělala pěknou hloupost, dostat se do takové šlamastyky. Ale já ti řeknu, co máš dělat. Dobře poslouchej!...´
	- Odvedení pozornosti: ´No to nevadí, pojďme radši na hřiště...´

	Asertivní rodič
	- Agresivní rodiče
	- Pasivní rodiče
	- Manipulativní rodiče
	- Asertivní rodiče


	V.D. Koncept kontinua
	Je kočárek pro dítě vězením?

	V.E. Respektovat a být respektován
	Co s tím uděláš (uděláme)? Co navrhuješ (navrhujete)?

	V.F. Intuitivní pedagogika
	Proč si dospělí neumějí hrát?
	Dát dětem pocit volnosti
	Výsledek? Odpovědnější děti!

	V.G. Volná hra
	Komunikační dovednosti (Mluvení „v 1. osobě“)
	„Úcta a přijetí jako základ pedagogického přístupu

	V.H. Narativní pedagogika (ekonaratologie)
	Příběhy jsou středem lidského života
	Komunikace s přírodou
	Autentická komunikace živých tvorů
	Udržme si horizontální komunikaci


	V.I. Prožitková pedagogika
	V.J. Metodika Josepha Cornella

	VI. Závěr

