Přílohy
Rozhovor
1 .Co dle vašich zkušeností nejvíce ovlivňuje motivaci žáků k reedukaci?
Aby se tady bavili, aby to byla zábava. To je hodně aktuální rozpoloženi, to jaké je počasí
ten den, jak se vyspali, jestli jsou ve formě nebo ne. Že by byli motivovaní a chtěli
se v něčem zlepšit, že by z toho důvodu tady chodili to si úplně nemyslím. Až u těch
starších, ale tam je strašně malé procento dětí, které to takhle mají, že mají i vnitřní motivaci,
že na tom chodí makat.
2 . Které z používaných intervenčních přístupů nebo aktivit dle vaší zkušenosti nejvíce
vzbuzují zájem a motivaci u žáků?
U mě to je nejvýše asi hra, když jdeme něco hrát, co musíme pokaždé, potom jsou
to počítačové programy a aplikace, to je taky největší motivace, a potom když už pak
se posunem dál tak to budou různé rébusy, hádanky, něco co je pro ně výzva a určitě
manipulace s kartičkami s písmenami abecedy, s látkovými písmenami, s figurkami
a až na posledním místě jsou to nějaká cvičení.
3 .Co si myslíte, že je principem podpory motivace v konkrétních aktivitách, které jste
jmenovali?
Tam je určitě nejdůležitější aby se bavili, aby to pro ně byla zábava, aby neměli pocit,
že pracují. Jakmile mají pocit, že musí něco, tak se ty děti uzavřou, a to už v tu chvíli
nemusíme dělat nic. Samozřejmě dělají běžná cvičení, kde si zvykají na školní práci, musí
porozumět zadání, ale to už na to musí být naladění a je to v rámci toho, že vědí, že trénují
běžnou školní práci, a tam je to potom spíš o zvládnutí toho úkolu.
4 . Jaký má dle vašeho názoru vliv motivace na účinnost a výsledek reedukace?
Velký, protože když nejsou motivováni, tak nemusíme už vůbec nic dělat. Protože když tady
budou sedět a koukat do zdi, tak neudělám nic. Nebo když budou myšlenkami jinde. Takže
musí být namotivováni a musí být v dobrém rozpoložení, jinak tam neprobíhají procesy, které
tam mají probíhat. Takže bez toho se nedá pracovat.
5 . Jak vyhodnocujete účinnost realizované intervence u konkrétních žáků?
Vyhodnocujeme zhruba čtvrtletně, že si zapisuji k žákům takový přehled jak pracují, s jakým
nasazením, jestli jsem chodí rádi, co jim dělá problémy, v čem udělali pokrok, na čem ještě
budeme pracovat. Já mám většinou žáky prvního stupně, tak ty pokroky nejsou zas tak veliké,

takže hodně často se ta hodnocení opakují, ale malinké změny tam jsou. A pak
vyhodnocujeme v celku každou hodinu, kde si říkáme, co bylo dobré, co šlo, co nešlo,
v čem je potřeba zapracovat. Ještě určitě vyhodnocujeme s učiteli. Mnohokrát se ten žák
projevuje jinak u mě , když je individuální činnost nebo v malé skupince a jinak ve třídě.
Vlastně ty výsledky můžou být hodně jiné. Takže tam je víc způsobů vyhodnocování.
6 . Vyhodnocujete nějakým způsobem i míru motivace konkrétních žáků ve vztahu
k realizované intervenci (konkrétním použitým technikám, aktivitám)?
Pokaždé vidím, jestli to toho žáka baví nebo nebaví, podle toho zařazuji další aktivity, pokud
nějaký typ aktivity tomu žákovi vyhovuje, tak volím v těch dalších hodinách to samé. Nebo
naopak když vím, že ta aktivita je pro něj hodně zajímavá, tak ji volím ve chvíli, kdy
už mi tady začíná usínat. Když už je to pro něj moc náročné, tak mu hodím pro něho
tu nejvíc motivující aktivitu. Takže určitě to probíhá neustále.
7 . Jak konkrétně toto vyhodnocení provádíte?
Okamžitě.
8 . Kde získáváte informace jako pracovat s motivaci žáka?
No asi u těch žáků, protože oni jsou největší zpětnou vazbou. Ty děti jsou upřímné, takže
ve chvíli, kdy vám něco nejde, kdy se vám nechytnou, tak je vám jasné, že to asi není úplně
ono a že je nemotivujete. A asi je to z praxe. Dříve to byly možná nějaké knížky nebo
nějaké to vzdělávání, ale jako k motivaci přímo tam, nevím, člověk někde hledá nějaké
inspirace.
9 . Byly tyto informace zahrnuty v rámci pregraduální přípravy na vysoké škole?
Asi jo někde, určitě v nějaké teorii v pedagogice. Neměli jsme na to konkrétní semináře, ale
ono se to prolínalo, nějaké téma, nějaká kapitola, to určitě bylo, ale přicházela jsem
si na to i s tou motivací, že jsem byla naučena, všechno mít nalinkované. Když máte ty fáze
hodiny a ta první fáze hodiny by měla být ta fáze motivační, takže základ byl, jenomže jsem
to byla naučena mít to tak nějak strukturované už předem, ale ve finále se hodně ten průběh
hodiny odvíjí podle toho, jak ty děti přijdou naladěné a já si je musím naladit jako ten
hudební nastroj, a pak teprve můžeme pracovat. To je ta motivace, že se člověk
na ně naladí. To mě nikdo neučil, to si pak člověk na to musí přijít sám.

Otevřené kódování
Přístupy vzbuzující motivaci
1.

pohybové aktivity, reedukace s herními prvky, co není časté na hodině mají děti najraději,
manipulace s přístroji, práce s tělesným schématem, větší prostor na seberealizaci

2.

hra, počítačové programy a aplikace, rébusy, hádanky, něco, co je výzvou pro ně ,
manipulace s kartičkami, s písmeny abecedy, s látkovými písmeny, s figurkami

3.

Feuersteinova metoda, dítě to zvládne samo, dokáže se v tom vyznat, aplikace do života
a jiných předmětů = přesahy, přístup

4.

střídání činností, pomůcky, které nejsou ve třídě, hry, počítač s alternativními programy,
skladání obrázků, zapojení smyslů – rozvíjí a posiluje se oblast, ve které jsou i nejsou dobří,
skupinka – střídat, spolupracovat, podporovat

5.

individuální přístup, pozornost

6.

jiná forma jako učení – interaktivní tabule, PC programy, hry, kvízy

7.

hravé zábavné cvičení na konci hodiny za odměnu, kreslení do krupice, skladání písmen,
porovnávání obrázků, psaní na tabuli, cvičení s tělem, obrázkové pracovní listy, pohyb,
modelování

8.

cvičení na pozornost – Kuliferdo, Kupoz, kartičky, cokoliv co nazvem hrou, double,
labyrint, násobilka, skladání abecedy, tvářičky, rybičky – jak se cítí, tablety, bežné hry

9.

hra, pexeso, puzzle

