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Nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost utvářet si
pohled na problematiku individuálních zvláštností člověka a pochopit
schopnost empatie, vést žáky poznávání sebe sama a druhých, učit je
sebeovládání a hledat možnosti řešení konfliktů.

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení – motivace k získávání a zpracování nových poznatků,
aktivní přístup při plnění zadaných úkolů.
Kompetence k řešení problémů – tvořivé myšlení, logické uvažování, snaha o
pochopení a vysvětlení uvedeného problému.
Kompetence sociální a personální – rozdělení rolí ve skupině, schopnost
spolupráce, vzájemné respektování ve skupině, hodnocení práce vlastní i
práce druhých.
Kompetence občanské – vlastní názor, schopnost jeho prezentace a
obhajoby, zdravé sebevědomí, nebojácnost, vystoupení před kolektivem.
Kompetence komunikativní – vést žáky k otevřené, všestranné a účinné
komunikaci
Žáci budou seznámeni s touto problematikou v hodině výchovy ke zdraví.
Klíčová slova:

handicap, empatie, sebeovládání, šikana, relaxace, tolerance

Charakteristika:

prevence šikanování, chápat odlišnost jako příležitost k vlastnímu obohacení,
stmelování kolektivů, vztahy mezi spolužáky

Cílová skupina žáků:

6., 7. ročník

Časová dotace:

1x dva roky, květen, projektový den

Metody:

řízený rozhovor, beseda, osobnostní hry, modelové situace, dotazník (zpětná
vazba)

Velikost skupiny:

10 – 15 žáků

Datum:

květen

Popis, postup, organizace:
-

-

Začátek: 7:30 hodin - žáci budou rozděleni do tří skupin, každá skupina bude
zaměstnána s jednotlivými lektory a budou pracovat 45 – 50 minut, po krátké
přestávce se vystřídají.
1. skupina- psycholožka, místo - Sokolovna případně ve třídě).
2. skupina - Abilympijská asociace (vozíčkáři), místo -asfaltové hřiště, prostory
kolem jídelny
3. skupina - cvičitelka aerobiku , místo - tělocvična
Polední přestávka 12:00 – 13:00 hodin
13:00 hodin – Tyflocentrum Pce (zrakově postižení, nevidomí), opět ve třech
skupinách se stejnou časovou dotací.
Konec: 15:30 – 16:00 hodin
Prezentace výsledků, zhodnocení: webové stránky školy, fotodokumentace,
písemná zpráva žáků do školního časopisu, vyhodnocení dotazníků

