
Akreditovaný vzdělávací program DVPP

Školení se zabývá hlavně problematickými oblastmi ve 
výuce hudebního nástroje, se kterými se potýká téměř 

každý učitel. 

•  Ukážeme si, co dělat na hodině a jak komunikovat s žáky, 
kteří necvičí, dělají při hraní chyby.

•  Vyzkoušíme si, jak pochválit žáka za jeho cvičení, aktivitu.

•  Seznámíme se s prvky vnitřní a vnější motivace.

•  Zahrajeme si několik hudebních her, které vám 
pomohou pracovat s „problematickými” žáky.

•  Vysvětlíme si komunikaci na principu respektující 
výchovy.

Rádi vás přijedeme vyškolit do vaší školy nebo se můžete 
zúčastnit některého našeho školení (8 vyučovacích hodin – 

na školení lze použít i Šablony).

„Naučme se efektivně komunikovat tak, abychom 
sdělili, co potřebujeme a přitom se žák cítil 

respektován“

Více informací o knize a školeních najdete  
na www.hudebnihry.cz nebo na tel. čísle 773 037 615 

Obsahuje  komunikační návody 
a hudební hry nejen pro 

problémové situace (žák necvičí, 
dělá při hraní chyby a má problém 

s veřejným vystupováním).

Nová kniha 

Hudební hry
Průvodce komunikačními 
dovednostmi nejenom pro 

učitele hry na hudební 
nástroj.

Jak chválit, hodnotit, 
opravovat a motivovat žáky 

do hraní a cvičení.

V této knize bych vám rád ukázal, jak důležité je umět správně komunikovat s žákem. Výuku hry na hudební nástroj totiž doprovází velké množství verbální komunikace. S žákem komu-
nikujeme při zadávání domácích úkolů a jejich kontrole, při opravování chyb, motivujeme ho ke cvi-
čení, chválíme ho, hovoříme s ním před a po vystoupení…Vše doprovází komunikace. Jsme si vědo-
mi, jak velkou má naše komunikace sílu? Dokážeme používat efektivní způsoby komunikace nebo 
jenom opakuje komunikační vzorce z minulosti?Pokud používáme způsoby komunikace které představují pro žáka psychické ohrožení, ten se za-
číná v první řadě soustředit na vlastní obranu a eliminování těchto pocitů. Přitom vnímání sděle-
ní je odsunuto až na druhou kolej. Takže pokud žákům říkáme informace a podbarvíme je kritikou 
a soudem, jdeme sami proti sobe. Protože žák se nejprve vyrovnává s emocemi, které to v něm vy-
volává, a až potom se zabývá naším požadavkem. Takže komunikujeme a komunikujeme, ale náš 
žák necvičí, nesnaží se a pořád zapomíná na to, co mu neustále připomínáme.Ukážeme si na konkrétních případech, co to jsou komunikační dovednosti založené na přístupu 
respektující výchovy, kde dospělý a dítě, v našem případě učitel a žák, jsou na stejné lidské úrov-
ni. Učitel není nad žákem nadřazený jenom proto, že umí lépe hrát na hudební nástroj, má více let 
a zná více informací.
Respektující komunikace se snaží vycházet z rovnocennosti člověka k člověku. Nepodporuje před-
poklad, že dospělý může dítěti z pozice síly rozkazovat a manipulovat s ním. 
V knize se ještě dozvíte:
• jak žáka motivovat do hraní
• jak přistupovat k zadávání úkolů
• co dělat na hodině pokud žák necvičí• jak žáka pochválit 
• způsoby komunikace když žák dělá chyby• jak použít principy vnitřní motivace• praktice návody na hodinu v podobě Hudebních her

www.hudebnihry.cz
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