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Porucha chování z perspektivy WHO, 2001 – kvality
života, inkluzivních přístupů
•

•

biologické faktory nepředurčují vývoj
chování v jasné a neměnné linii,
jsou to kvalita sociálního prostředí,
sociálních vztahů a individuální postoje,
sebedůvěra a kompetence, které určují,
zda se rizika v osobnostní rovině jedince
rozvinou v poruchu chování
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Rizika vývoje poruchy chování z perspektivy bariér v
učení a výuce
(Helus, Pelikán, 1984, Kauffman, 2005, Lane, Gresham, 2002, Schütz, 2005, Visser, 2009…)
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Nástroj pro včasné vyhledání
žáků v riziku ve škole

1600 žáků

výzkum od roku 2008,
standardizace nástroje

2011/2016

Výstupem: Autoevaluační nástroj
Předcházení problémům v chování ve škole

Validizace

Vývoj verze pro
web

Identifikace rizikových a posilujících oblastí školního života ve vztahu
k problémovému chování žáků.

Standardizace
6000 žáků
Otázka výzkumu:
Existuje souvislost mezi hodnocením školy a negativním sebehodnocení
chování žáků?

Metodologie výzkumu
Dotazník – Škola je místo, kde

Škála sebehodnocení chování

Celkem 35 položek /6 dimenzí
A - úspěch a příležitost - celková
spokojenost
I - formování (podpora) identity
N - negativní prožívání
S - školní status
T - vztah učitel-žák
V – sociální začlenění ve
vrstevnických skupinách

Celkem 6 položek
Metoda introspekce
Anonymizace
Školní systém – zdroje resilience
Webové rozhraní - vyhodnocení

Diagram domén školního života
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Celková distribuce hodnot škály

(soubory - ZŠ –

neg, poz, střed, SVP )
posun v distribucích směrem
k pozitivním hodnotám
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Žáci ZŠ s pozitivním
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pozitivněji

SVP - distribuce
posunutá doleva
- více žáků hodnotí
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< NEGATIVNÍ HODNOCENÍ

ŠKÁLA HODNOCENÍ ŠKOLY

POZITIVNÍ HODNOCENÍ >

celkové skóre hodnocení školy (index z 35 položek) - pozice na škále

1,0

2,0

se bojím šikanování.

se toho hodně naučím.

se učím rozumět spolužákům s jinými
názory.
mně učitelé pomáhají k dobrým
výsledkům.
se učím rozumět, co znamená být člověk
s postižením.
mně pomůže můj spolužák, pokud si
nebudu vědět rady s úkolem.

bývám spokojen(a) s tím, co dělám.

se strachuji, když zaslechnu své jméno.

3,0

4,0

6,0

rozhodně
platí

5,0

SVP celkem
ZŠ střed

vím o mnoha věcech, které dobře
zvládám.
mně učitelé nezazlívají chyby v úkolech,
pokud vidí, že se snažím.

učitelé některé žáky upřednostňují.

zjišťuji, že učení je i legrace.

mně učitelé dávají známky, jaké si
zasluhuji.
mají žáci s postižením stejný respekt jako
ostatní.

jsem šťastný(á).

bývám nervózní.

mám pocit, že jsme důležitý(á).

jsou učitelé spravedliví při známkování a
udílení trestu a pochvaly.
mně setkávání s jinými lidmi pomáhá
porozumět sám(a) sobě.
mně učitel pomůže, když si nevím rady
s úkolem.

jsem často zvědavý(á).

jsem se naučil(a) brát ostatní takové, jací
jsou.

mám rád(a) většinu předmětů.

mě učitelé nemají rádi.

o mně lidé hodně přemýšlí.

vím, co po mně učitel požaduje.

se cítím osaměle.

se můžu obrátit na učitele, když mám
nějaký problém.

vím, že mohu dosáhnout dobré výsledky.

si mě ostatní lidé váží.

skutečně rád(a) chodím.

se učitelé při vyučování zajímají o mé
názory a úvahy.

se stále více poznávám.

rozhodně
učitelé naslouchají tomu, co říkám. neplatí

se rád(a) učím.

Celkový profil škály hodnocení školy
ZŠ negativní sebehodnocení
ZŠ pozitivní sebehodnocení

T_vztah učitel žák

Průměrné

hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )
Škola je místo, kde
Posílení:
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Známkování
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hodnocení
Naslouchání
žákovi

mně učitelé pomáhají k dobrým výsledkům.
mně učitelé dávají známky, jaké si zasluhuji.

SVP celkem

mně učitel pomůže, když si nevím rady
s úkolem.

ZŠ negativní sebehodnocení

jsou učitelé spravedliví při známkování a
udílení trestu a pochvaly.

ZŠ střed
ZŠ pozitivní sebehodnocení

se můžu obrátit na učitele, když mám nějaký
problém.
učitelé naslouchají tomu, co říkám.
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<rozhodně neplatí
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rozhodně platí>

S_školní status
Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )
Posílení:
Podpora
spolužákem,
Riziko:
Význam
vlastní osoby

Škola je místo, kde
mně pomůže můj spolužák, pokud si nebudu
vědět rady s úkolem.
mají žáci s postižením stejný respekt jako
ostatní.

SVP celkem

mám pocit, že jsme důležitý(á).

ZŠ negativní sebehodnocení

jsem se naučil(a) brát ostatní takové, jací
jsou.

ZŠ střed
ZŠ pozitivní sebehodnocení

o mně lidé hodně přemýšlí.
si mě ostatní lidé váží.
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Průměrné položky celkově za doménu (soubory
- ZŠ – neg, poz, střed, SVP )
Rizika
Radost
spojená se
školou
Příležitost
Posílení
Sociální opora
– učitel, žák

Nejvýraznější rozdíly
v dimenzi učitel-žák

T = vztah učitel-žák

S = školní status

Dimenze negativní prožívání
mezi žáky nediferencuje

N = negativní prožívání *

I = formování (podpora)
identity

SVP celkem
ZŠ negativní sebehodnocení

C = celková spokojenost

ZŠ střed
A = úspěch a příležitost

ZŠ pozitivní sebehodnocení

1,0

1,5
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<negativní hodnocení

3,0

3,5

4,0

4,5
5,0
5,5
pozitivní hodnocení>

* u položky negativní prožívání značí nižší hodnota průměru lepší hodnocení školy

6,0

Resilienční zdroje školy pro děti v riziku
Posilující

Oslabující
13

Vztah
učitel žák

• Nespravedlivé hodnocení
• Není příležitost ke komunikaci s učitelem
• Učitelé jej nemají rádi

• Nemá pocit, že je důležitý
• Ostatní si jej neváží
• Lidé o něm nepřemýšlí
Sebevnímání
• Jiní žáci jsou upřednostňovaní

Učení

• Nerad se učí, není zvědavý
• Nechodí do školy rád
• Učitelé se nezajímají o jeho názor

Vztah
žák žák

• Pomoc spolužáka
• Nemá pocit osamělosti

• Pomoc učitele
Podpora

Učení

• Vnímá možnost pro dosažení
dobrých výsledků v učení

Předcházení problémům v chování žákům
Standardizovaný nástroj
http://evaluacninastroje.rvp.cz/nuovckk_portal/Default.aspx?tabid=176


Rizika na úrovni systému školy - autoevaluace



Předcházení nálepky – včasnost



Informovaná prevence a intervence – evidence podložená daty



Zpráva/Manuál

Děkuji za pozornost.

