
„Oceňovaná hudební platforma k obohacení 
výuky a učení hudby na vaší škole.“

„S velkým potěšením vám představuji hudební platformu společnosti 
Charanga. Ta je výsledkem mnoholeté práce týmu odborníků v oblasti 
vzdělávání, technologií a inovací, v jejichž životě hraje hudba zásadní 
roli. Charanga pomáhá s proměnou hudebního vzdělávání ve školách 
na celém světě.

Platforma Charanga Česko obsahuje velké množství výukových 
materiálů. Až uvidíte a uslyšíte žáky, jak jsou zcela ponořeni do 
muzicírování, teprve tehdy doceníte, jaký dopad to má na jejich 
hudební vývoj. Chcete-li, prozkoumejte ve svých hodinách 
platformu Charanga Česko a přesvědčte se sami.“

Lubor Bořek ml. 
ředitel, Charanga Česko

VYZKOUŠET ZDARMA
Zaregistrujte se nyní a vyzkoušejte si  
platformu pro vaši školu bez závazků. 
www.charanga.cz

Pro učitele

Online knihovna kvalitních interaktivních materiálů pro hudební výuku 
a také prostor, kam si můžete nahrávat své vlastní materiály.

Můžete zde využívat hotové lekce, kurzy a studijní plán, nebo si pomocí 
nástrojů, které platforma obsahuje, rychle a jednoduše vytvářet své vlastní.

Cokoliv vás zaujme, můžete prostřednictvím platformy sdílet se svými 
kolegy i žáky a používat jak ve škole, tak i doma nebo mezi jednotlivými 
hodinami.

Kurz hudebních základů 

MECLA je projekt mezinárodní spolupráce v oblasti hudební výchovy.  
Zkoumáme úspěšné výukové postupy v Česku, Dánsku a Spojeném  
království, dělíme se o zkušenosti a na základě toho jsme vytvořili výukové 
materiály MECLA, které se skvěle hodí jako roční kurz hudebních základů 
pro malé žáky.

Prostřednictvím materiálů MECLA, k nimž na platformě můžete libovolně  
přidávat vlastní materiály, děti získají hluboké porozumění základům hudby.

Lekce MECLA jsou sestaveny z částí Poslech, zpěv a tanec, Objevování 
a tvorba, a Předvedení a sdílení.

Platforma

Výukové materiály



Hudební třída

Výukové materiály pro 7 celých ročníků hudební výchovy a také 
poslechové knihovny a kreativní aplikace. Pomocí všech těchto 
materiálů můžete stavět své hodiny tak, aby byly efektivní a zábavné 
pro děti i pro vás.

Tyto materiály byly sice původně vyvinuty ve Velké Británii a možná 
nebudete využívat všechny, Studijní plán pro vás ale může  
představovat cenné vodítko při sestavování vlastního kurikula.  Tato 
část platformy pro vás bude postupně užitečnější ruku 
v ruce s tím, jak budeme vyvíjet další české materiály.

Nástrojová hra

Hra na hudební nástroje je důležitou stránkou muzicírování. V této 
sekci naleznete velké množství materiálů pro běžné dřevěné dechové 
nástroje, žesťové nástroje, perkuse a strunné nástroje. Kurzy nástrojové 
hry představují rozšíření a prohloubení hudebního vzdělávání a lze je 
používat jako součást hudebního kurikula, v hodinách hry na nástroj 
nebo jako obohacující aktivity. Velká část těchto materiálů byla  
vyvinuta ve spolupráci s předními autory a vydavateli.

Charanga Česko je česká iniciativa v oblasti hudebního vzdělávání. Vyvinula se v rámci evropského 
projektu spolupráce s britskou společností Charanga. Charanga je jednou z předních světových společností 
působících na poli hudebního vzdělávání a technologií.

Více než 9 tisíc škol a 35 tisíc učitelů v 62 zemích používá v hodinách hudební výchovy oceňovanou 
platformu Charanga. Přes 2 miliony dětí se každý týden učí s podporou platformy Charanga.

Co je Charanga Česko

Školení

Technologie 
přináší učitelům 

mnoho možností, 
ale sama o sobě 

výuku neobstará.

To je nutné mít 
na paměti…

Koncept platformy Charanga Česko

Společnost Charanga tvoří tým talentovaných, zanícených a tvůrčích 
hudebníků, techniků, hudebních pedagogů, vývojářů a programátorů.

Usilujeme o spojení nejnovějších vzdělávacích technologií s moderními 
pedagogickými přístupy a vytváříme materiály, které si skutečně oblíbí 
učitelé i děti.

Veškeré naše výukové materiály jsou vizuálně atraktivní a opravdu 
dobře zní, takže děti tento typ učení vždy baví.

Náš akreditovaný školicí program představuje pro učitele skvělý způsob, 
jak si mohou osvojit některé nové přístupy a zjistit, jak co nejefektivněji 
používat platformu a materiály Charanga Česko.

V průběhu školního roku 2020/2021 budeme ve spolupráci s Národním 
pedagogickým institutem České republiky NPI ČR realizovat školení 
v jednotlivých krajích. Bude možné se obrátit na pracovníky příslušných 
krajských pracovišť, kontaktní údaje naleznete zde: 
www.npicr.cz/kontakty



Studijní plán

Studijní plán hudební školy Charanga poskytuje  
učitelům podporu týdenní výuky pro každý ročník ve 
škole. Je ideální pro specializované i nespecializované 
učitele a poskytuje plány hodin, hodnocení, jasný 
průběh a poutavé materiály pro výuku na tabuli. 
Program podporuje všechny požadavky národního 
kurikula.

V souladu s učebními osnovami pro výuku hudby a 
s využitím moderních pedagogických poznatků se 
tento studijní plán přesouvá od předchozích úrovní a 
konceptů výuky na bázi cílů a výstupů k integrovanému, 
praktickému, průzkumnému a dětskému přístupu 
k hudebnímu učení.

Oddělené a na sobě nezávislé vzdělávací cíle na začátku každé lekce nejsou vhodné, protože pak u žáků 
nedochází k porozumění souvislostem. Logické propojení a vzájemné vazby mezi jednotlivými vzdělávacími 
oblastmi a činnostmi namísto toho napomáhají rozvoji hudebních dovedností, protože je výuka realizována 
nasloucháním a hodnocením, různými hudebními aktivitami (včetně vlastní tvorby a zkoumání hudebního 
světa) a také vlastní prezentací - vystupováním.

Dopad

Průzkum mezi aprobovanými i 
neaprobovanými učiteli, kteří 
používají platformu Charanga

Ve školách, kde je používána 
platforma Charanga, 
zaznamenávají výrazné zlepšení 
ve výuce i v dosahování hudebních 
výsledků. Svědčí o tom nepřeberné 
množství důkazů a dvě nezávislé 
diplomové práce. Díky našemu 
úzkému napojení na školy máme 
výborný přehled o tom, jak efektivně program pro učitele funguje.

V loňském roce téměř 1000 učitelů prostřednictvím online průzkumu sdílelo své zkušenosti s používáním 
platformy Charanga. 96 % hlásilo, že se zlepšila kvalita jejich výuky i dosahování cílů na straně žáků. 
Vyučující – a zejména nehudebníci – získali sebedůvěru, profesionální znalosti a nástroje, díky kterým 
mohou vést zábavné a progresivní hodiny hudební výchovy.



Kontakt: Lubor Bořek ml. 

ředitel, Charanga Česko

luborborek@charanga.cz

www.charanga.cz

Rytmické mřížky

Pomocí těchto rytmických 
mřížek si můžeme dobře 
ukázat jednoduché a 
složené dvou-, tří- a 
čtyřdobé takty. Děti milují 
funkci otočení mřížky.

O společnosti Charanga

V anglickém Brightonu, v tradičním nábřežním domě hned 
nad molem, sídlí na pátém patře tým talentovaných, 
zanícených a tvůrčích hudebníků, techniků, hudebních 
pedagogů, vývojářů a programátorů, kteří firmu tvoří a 
mají stále napilno.

Naším cílem je, aby hudební výchova ve školách byla 
zábavná, relevantní a inspirativní a soustředila se na 
akademický, sociální a emoční rozvoj každého dítěte.

Co znamená slovo charanga? V kubánské hudbě se  
jedná o malou taneční kapelu. Pro společnost na poli 
hudebního vzdělávání se nám toto jméno líbilo (a všichni 
trochu tíhneme k hudbě s latinským nádechem).

Partneři projektu

Kreativní aplikace

Hudební pojmy

Animace na podporu učení a 
porozumění základním hudebním 
konceptům a termínům, jako jsou 
pulz a rytmus, notový zápis a 
historický kontext.

Nástroj Perkusista

Skvělý způsob, jak si zahrát 
společně s úryvky ze 
slavných děl nebo vytvářet 
vlastní jednoduché perkusní 
skladby pro hudební třídu.

Hudební průzkumník

Zábavná aplikace s podporou 
mnoha různých hudebních 
aktivit, včetně her založených na 
pulzu, poslechových dovedností, 
improvizace, kompozice a 
notového zápisu.




