
Hodnotící zpráva ke vzdělávací akci

Název akce: Děti NEJSOU STEJNÉ. Jak to zohlednit ve výchově a vzdělávání?
Datum a místo realizace: 26. 2. 2019, Kutná Hora, Galerie středočeského kraje (GASK), 

Barborská 51
Cílová skupina: Učitelé ZŠ a víceletých gymnázií, rodiče
Dopady  a  přínosy
vzdělávání  pro  CS  ve
vazbě na tvorbu MAP:

To, že Děti nejsou stejné většina z nás ví. Ale že v tom hraje klíčovou 
roli typ osobnosti, který je dán vrozeným "nastavením mozku", se 
dozvědělo více než než 80 pedagogů a rodičů, kteří přišli na 
stejnojmenný seminář.

Jeho cílem bylo představit Teorii typů, díky které můžeme rozumět 
vrozeným rozdílům mezi lidmi a využívat je ke zlepšení výchovy, učení,
komunikace a spolupráce. 

Vrozený typ osobnosti se odráží v tom, co dítě potřebuje a co se bude 
v životě snadno učit. Pro některé dovednosti a činnosti má vrozené 
vlohy a snadno se je naučí, jiné ho stojí velké množství energie a 
nebaví ho. My dospělí si však chování dítěte interpretujeme po svém –
místo toho, abychom mu umožnili vyvíjet se v souladu s jeho 
přirozeností, přetváříme ho k obrazu svému. To způsobí problémy ve 
výchově a ztrátu motivace při učení. 

Lektorka Šárka Miková účastníkům na příkladech konkrétních dětí 
poodhalila potřeby ukrývající se za různými projevy chování a přinesla 
několik doporučení, jak na ně reagovat. Po semináři proběhla diskuze, 
o různých osobnostních typech, účastníci měli možnost si zakoupit 
knihu Nejsou stejné. 

Mgr. Šárka Miková je psycholožka, přes 20 let poskytuje poradenství 
v oblasti výchovy a vzdělávání, motivace, osobního rozvoje i práce 
s týmy. Je autorkou knihy Nejsou stejné: Jak díky Teorii typů 
porozumět dětem i sami sobě (Mea Gnosis, Praha, 2018). 
www.teorietypu.cz
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