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  Záznam z 5. setkání PS pro matematickou gramotnost  

a k rozvoji potenciálu každého žáka – workshop metody STAGES 

 

Datum a čas setkání: 16. 1. 2020, 15:30–18:00 hodin 

Místo setkání: ZŠ Studentská, Studentská 895, Mnichovo Hradiště (uč. č. 106) 

Přítomní: Lucie Beranová, Květa Havlíková, Markéta Tomášová (plus další zájemci z řad veřejnosti: 

viz prezenční listina) 

Program: workshop metody Stages pod vedením Mgr. Zuzany Hladíkové a Mgr. Martina Lány 

 

 

„Každé dítě má svůj talent a každý talent je výhodou pro celou společnost. Stačí, když jej podpoříme.“  

(Opher Brayer) 

Opher Brayer je duchovní otec metody Stages, expert na rozvoj talentu, mentor a kouč v oblasti 

obchodu, pedagog a metodik pocházející z Izraele. Dle jeho slov Češi ve všem vidí problém, na 

mnoho výzev předem reagují: „To není možné!“ Brayerův postoj je však zcela opačný: „Hledám, jak 

to udělám! Mohu to udělat!“ Prostřednictvím své metody rozvíjí multitalent, umění rychle se učit, být 

kreativní, použít jinde a jinak to, co se člověk naučil (poradit si se změnou, což je nezbytný 

předpoklad pro budoucí úspěch v překotně se vyvíjejí společnosti). 

Díky Mgr. Zuzaně Hladíkové, speciální pedagožce z mnichovohradišťské ZŠ Švermova a jediné 

aktivní lektorce metody Stages ve Středočeském kraji, a Mgr. Martinu Lánovi, učiteli informatiky a 

zástupci ředitele děčínské základní školy, se na dvacet pedagogů, ale i rodičů seznámilo s metodou 

Stages, systémem inovativního vzdělávání, který umožňuje dětem všestranně rozvíjet talent a 

kreativitu s využitím principů matematiky, pohybu a umění. Cílem Stages je rozvíjet schopnost rychle 

si osvojovat nové informace a dál s nimi kreativně pracovat. Po úvodním teoretickém vhledu do 

problematiky nás lektoři zasvěcovali do konkrétních cvičení, která dle jejich slov umí doslova 

„probudit“ dosud spící školní třídy – žádný výsledek není špatný, vše je obhajitelné, nikdo se nemusí 

bát, že dělá chybu, neboť mozek se přece učí, když uděláme chybu. Ve školách se metoda využívá v 

podobě krátkých 5–7minutových aktivit, pravidelně se opakujících, jejichž pomocí se mozek trénuje, 

aby viděl různé perspektivy. Rozvíjí se motorika, představivost, prostorová orientace, slovní zásoba, 

fantazie, tvořivost, matematické myšlení, koordinace... 
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Účastníci si společně pod vedením lektorů vyzkoušeli různá kombinační cvičení, vytvářeli systém, 

hráli na xylofony i plastové trubky, tančili pomocí barevných kostiček či tvořili strašidlo žijící v bílém 

hradě. Je potěšující vědět, že tato metoda postupně proniká do různých škol po celé České republice, 

např. v Písku, Litoměřicích, Mostě, Ostravě – tím jediným ostrůvkem Stages ve Středočeském kraji je 

právě Mnichovo Hradiště!  

V závěru setkání nabídli lektoři účastníkům možnost dalšího školení v této metodě v podobě DVPP 

(82 hodinové či 42hodinové). Zároveň též shrnuli obsah svého workshopu do následujících výroků: 

Vždycky existuje více možností, než vidíte! 

Mozek se učí, když uděláš chybu! 

Činnost vede k lepšímu pochopení! 

Přemýšlíme rychleji, když si vytvoříme systém! 

Představivost je první zastávka inovace! 

 

Další setkání PS (již 6. v pořadí): bude domluveno emailem 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 

 

 


