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Co je Kids‘ skills1? 
Všechny děti se někdy během svého růstu a vývoje potýkají s nějakými problémy, jako jsou 
strachy, špatné návyky nebo obtíže při učení se nějaké věci. Obvykle takové problémy přijdou 
a zase odezní, ale někdy přetrvávají delší dobu a dospělí, kteří se ve věci angažují, začínají 
hledat nějakou odbornou pomoc. Kids‘ skills je jeden ze způsobů jak dětem pomoci překonat 
jejich problémy, a to pozitivním a příjemným způsobem za pomoci učení se novým 
dovednostem. 
 
Kids‘ skills původně vznikly v mateřské škole Keula ve Finsku, kde jsou děti od čtyř do 
sedmi let věku. Brzy se však ukázalo, že principy Kids‘ skills lze úspěšně využít i při práci se 
staršími dětmi. Ve skutečnosti mají principy Kids‘ skills málo společného s věkem dítěte. 
S určitými úpravami lze Kids‘ skills využít při práci s mladistvými a dokonce i s dospělými. 
Kids‘ skills se skládá z patnácti kroků (viz. níže). Možná zvažujete, nakolik striktně je potřeba 
při práci s dětmi dodržovat tyto kroky. Lidé se někdy ptají, zda je nutné zahrnout úplně 
všechny kroky nebo zda je třeba dodržovat přesné pořadí jednotlivých kroků. 
Když lidé chodí na lekce tancování, někdy se ptají svých učitelů, zda je lepší potom 
v tanečním sále improvizovat anebo raději dodržovat přesně ty kroky, které se naučili na 
kurzu. Učitelé tance obvykle odpovídají, že je užitečné začít při tanci přesně s těmi kroky, 
které se naučili, a s experimentováním počkat až do chvíle, kdy se budou během tance cítit 
dostatečně jistí a bezpeční a až se sladí s rytmem hudby. Tehdy je možné experimentovat – 
měnit pořadí kroků, vynechat některé kroky nebo naopak nějaké nové kroky k tanci přidat. 
Tento princip se hodí i pro Kids‘ skills. Když budete poprvé využívat tento model, měli byste 
jej vyzkoušet pokud možno tak, jak je popsaný. Jakmile si jednotlivé kroky osvojíte a osvojíte 
si i určitý „cit“ pro Kids‘ skills, můžete začít různě experimentovat a hledat si vlastní způsob 
využití principů Kids‘ skills.  
 
Kroky Kids‘ skills jsou následující: 

1. Přeměna problémů na dovednosti – zjistěte, jakou dovednost dítě potřebuje k tomu, 
aby překonalo problém či trápení 

2. Dohoda o dovednosti, kterou se dítě bude učit  – dojednejte s dítětem, kterou 
dovednost se začne učit 

3. Zkoumání přínosů – pečlivé zkoumání výhod nové dovednosti pro dítě samotné i pro 
další lidi 

4. Pojmenování – vymyslet společně s dítětem zajímavé a atraktivní jméno pro novou 
dovednost 

5. Výběr „pomocníka“  – dítě si vymyslí postavu (z pohádky, nějaké zvíře, hrdinu…), 
která symbolizuje danou dovednost 

6. Hledání podpory – zjistěte, kdo by mohl dítě při učení se nové dovednosti podpořit 
7. Posílení sebedůvěry  – pomozte dítěti zjistit, proč může věřit, že se novou dovednost 

dokáže naučit 
8. Plánování oslavy – proberte s dítětem, jakým způsobem to oslaví, až se novou 

dovednost naučí 
9. Detailní popis dovednosti – nechte dítě popsat nebo názorně předvést, jak bude nová 

dovednost konkrétně vypadat 
10. Zveřejnění – nechte dítě vhodným způsobem zveřejnit, na jaké dovednosti pracuje 

                                                           
1 „Kids‘ skills“ lze přeložit jako „dovednosti dětí“, název Benova modelu ponechávám v textu v původní 
podobě, protože pod stejným označením figuruje i v ČR (viz. www.kidsskills.cz). (pozn. překl.) 



 

 

11. Trénování dovednosti – dohodněte se s dítětem kdy, kde a jakým způsobem bude 
novou dovednost trénovat 

12. Připomenutí – dohodněte se s dítětem, jakým způsobem chce připomenout novou 
dovednost, když na ni třeba někdy zapomene nebo se problémové chování vrátí 

13. Oslava – když se dítě naučí dovednost, je čas připravit oslavu a spojit to 
s poděkováním všem podporovatelům 

14. Učení dalších dětí – umožněte dítěti naučit novou dovednost někoho dalšího 
15. Další dovednost – dohodněte se s dítětem o další dovednosti, kterou se chce naučit. 

 
 
Přeměna problémů na dovednosti 
Dan byl šestiletý chlapec s nepříjemným problémem. Odmítal chodit na záchod a místo toho 
znečišťoval své spodní prádlo. Jeho rodiče zkoušeli mnoho věcí, aby mu pomohli, ale bez 
úspěchu. Dan sám svým problémem trpěl – ostatní děti se mu posmívaly a jen málokdy byl 
pozván k nějakému kamarádovi, aby si mohl u něj doma hrát. Také možnost jet na dětský 
tábor pro něj nepřicházela v úvahu.  
V létě před svými sedmými narozeninami Dan najednou začal běžně chodit na záchod, tak 
jako ostatní. Jednoho dne o tom s ním máma mluvila: 
„Ani nevíš, jak jsem ráda, že ses nakonec naučil používat běžně záchod. Není to i pro tebe 
fajn?“ řekla máma. 
„Ano, je,“ odpověděl Dan, a pak pokračoval, „chvilku mi to trvalo, ale nakonec jsem se to 
naučil! “ 
 
Příběh pěkně ukazuje základní myšlenku Kids‘ skills. Když dítě odmítá používat záchod a 
místo toho špiní své spodní prádlo, dospělí obvykle mají za to, že jde o příznak nějakého 
vážného a skrytého problému nebo o narušení vývoje. Ale Dan to viděl jinak. Jeho slova „ale 
nakonec jsem se to naučil“ ukazují, že pro něj bylo chození na záchod prostě určitou 
dovedností, kterou se všechny děti potřebují naučit – s tím rozdílem, že jemu to trvalo delší 
dobu než jiným dětem. 
 
Kids‘ skills jsou založené na myšlence, že děti nemají problémy, ale jen dovednosti, které se 
zatím nenaučily. Jinými slovy, většinu problémů dětí – včetně úzkostí, strachů, špatných 
návyků, problémů se spánkem, jídlem, vyprazdňováním… - lze vnímat jako dosud nenaučené 
dovednosti. Jakmile se děti tyto dovednosti naučí, překonají své problémy. 
V Kids‘ skills začínáme tím, že měníme problémy na dovednosti. To znamená, že společně 
s dospělými, kteří o dítě pečují, přemýšlíme nad dovedností, kterou by se dítě mohlo naučit, 
aby problém zmizel. Když najdete dovednost, kterou se dítě potřebuje naučit, můžete se 
společně začít bavit o dovednostech místo o problémech. Navíc je myšlenka učení se nové 
dovednosti i pro děti mnohem zajímavější než myšlenka na zbavování se problémů. Asi není 
moc překvapující, že většina dětí se raději učí nové dovednosti, než řeší problémy. 
 
Motivace 
Dojít s dítětem k dohodě, na jaké dovednosti bude pracovat, ještě automaticky neznamená, že 
dítě bude motivované se ji učit. Je často užitečné udělat různé další věci, aby se vytvořila 
motivace dítěte a abyste mu pomohli skutečně se zajímat o naučení se nové dovednosti. 
Příkladem může být pojmenování dovednosti dítětem, pomoc při hledání přínosů a výhod 
nové dovednosti nebo plánování oslavy s dítětem. Navíc se můžete ujistit, že zde existují další 
lidé, kteří mohou dítě při učení se nové dovednosti podpořit.  
 



 

 

Trénování 
Pokud se vám podaří získat zájem dítěte o novou dovednost, je třeba mu vytvořit možnost pro 
trénování nové dovednosti. Je třeba najít způsob, jak může novou dovednost zkoušet a 
trénovat a zároveň zajistit dostatek pozitivní zpětné vazby, kdykoli bude novou dovednost 
zkoušet a předvádět. 
Protože učení jen zřídkakdy probíhá přímočaře, je užitečné se rovněž připravit na překážky 
nebo na situace, kdy dítě dočasně ztratí nebo zapomene novou dovednost a problémové 
chování se opět objeví. 
 
Posílení učení 
Když se dítě novou dovednost naučí, připravte společně s dítětem oslavu. Před oslavou 
povzbuďte dítě k tomu, aby poděkovalo všem, kteří ho podporovali při učení se nové 
dovednosti. Nakonec se s dítětem můžete domluvit na další dovednosti, kterou se může 
naučit, a můžete také pro dítě připravit příležitosti, aby své nové dovednosti předal někomu 
dalšímu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


