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Vzdělávací cyklus pro ředitele škol 1. – 3. 11. 2017 

Zápis k aktivizační činnosti, lektor Mgr. Dana Hádková 

 

Datum konání: 1. 11. 2017, 16.30 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Úvod:  

- Představení lektorky Mgr. Dany Hádkové.  
- Poznámka ke kurzu hodnotového vzdělávání, který se bude konat dne 9. 11. 2017 na ZŠ Křešice, 

jehož absolvování je nutné pro práci s učebnicemi, které vydal tým Školy Cyril Mooney. 

 

Po úvodu představila lektorka Mgr. Dana Hádková sebe a stručně obeznámila účastníky se svojí 
prací. Následně představila workshopy, které pořádá. 

Dále lektorka Hádková představila zakladatelku hodnotového vzdělávání Cyril Mooney a její práci a 
koncept a následně představila Školu Cyril Mooney. 

- Cyril Mooney – hodnotové vzdělávání, základní informace. Inkluze = zapojení. Koncept: 
filozofický přístup ke vzdělávání (formování osobnosti). 

- Škola Cyril Mooney – kurzy pro dospělé, práce s dětmi, cílené lekce na určitá témata, učebnice 
My jsme svět. Učebnice se věnují zkoumání světa ve 4 úrovních (zkoumání vztahu sama se 
sebou, vztahu s ostatními, poznávání sebe v kontextu svého okolí, a poznávání v celosvětovém 
kontextu). Ukázka učebnic. Motivace dětí a žáků. Samostatná práce žáků, skupinová práce. 
Cvičení měkkých dovedností. 

Jako poslední, před samotným praktickým cvičením, obeznámila lektorka účastníky o plánu týmu 
Školy Cyril Mooney, který se týká spolupráce s rodiči. 

- Práce s rodiči – snem dělat workshop i s rodiči. V kontaktu s ASZ- sociálně vyloučené oblasti (jak 
oni spolupracují s rodiči). Sami děti by dělali workshop – moderovali by děti a pracovali by 
s rodiči, apod. 

Aktivizační činnost:  

- Do aktivizační činnosti se zapojili všichni zúčastnění, pod vedením lektorky. 
- Tématem byla Nervozita. 
- Samostatná činnost, práce ve skupině 
- Scénka jak vypadá tělo při nervozitě – ukázka všech skupin, ukázání, na čem poznat, že je člověk 

nervózní – zmrznutí, klepání, zpívání, mluvené slovo, kouření, chůze, pohyb apod.  
- V jakých situacích je člověk nervózní. 

 

Ukončení a poděkování lektorce a účastníkům. 
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