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2. POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ I REALIZACI
A. Poradenství při realizaci projektu
Poskytujeme konzultace při realizaci projektu (finanční řízení, výkaznictví, pracovně-právní problematika). Konzultace jsou
zpoplatněny 400 Kč/h poskytované služby.
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Kozáková, blanka.kozakova@kvic.cz, 595 538 023

B. Nabídka DVPP pro Šablony MŠ a ZŠ (akreditováno MŠMT)
Nabídka je každý měsíc rozšiřována a konkretizována tak, abyste mohli v průběhu celého zvoleného období vzdělávat své
pedagogy individuálně či objednat si vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy.
Pozn.: Uvedené rozsahy hodin v šablonách jsou minimální, konkrétní vzdělávací program může být delší. Vzdělávání musí být
akreditováno MŠMT (některé z uvedených programů k akreditaci připravujeme).
Pro podrobnější informace (např. obsah DVPP, termíny apod.) se obracejte na naše pracoviště:

Nový Jičín

Frýdek-Místek

Mgr. Ilona Fiurášková

Karin Šebestová

ilona.fiuraskova@kvic.cz

karin.sebestova@kvic.cz

595 538 014

595 538 048

Opava

Ostrava

Mgr. Eva Krzywoňová

Mgr. Zuzana Nevřelová

eva.krzywonova@kvic.cz

zuzana.nevrelova@kvic.cz

595 538 062

595 538 075

Mgr. Kateřina Hrabálková
katerina.hrabalkova@kvic.cz
595 538 061
Ceny jednotlivých šablon jsou kalkulovány na akreditovaný počet osob. Při nižším počtu (např. pro sborovnu) se cena
na účastníka zvyšuje na základě kalkulace. Pokud není cena uvedena, očekáváme schválení akreditace.
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3. OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ
I/2.1 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ, V ROZSAHU 40 H
NÁZEV
Rozvoj osobnosti pedagoga

LEKTOR
M. Hofman

TERMÍN
6. a 7. 3.,
28. a 29. 3.
a 19. 4. 2019

MÍSTO

CENA

Ostrava

5 540 Kč

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE
kvic.cz/kurz/6319321900

Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga
k lepší spolupráci s kolegy a rodiči

J. Švec

bude upřesněno

bude upřesněno

5 750 Kč

Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga
k lepší spolupráci s kolegy a rodiči

J. Švec

21., 22., 23. 11. a 10.,
11. 12. 2018

Opava

5 750 Kč

kvic.cz/kurz/5319301850

Typologií MBTI k osobnostně sociálnímu
rozvoji učitele MŠ

J. Majerová

15. a 16. 4., 20. a 21.
5. 2019

Opava

9 500 Kč

kvic.cz/kurz/5324431900

Rozvoj osobnosti pedagoga

M. Hofman,
P. Řezáč

5. a 6. 3., 9. a 10. 4.,
7. 5. 2020

Opava

5 540 Kč

kvic.cz/kurz/5319322000

I/2.2 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ, V ROZSAHU 16 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

J. Švec

bude upřesněno

bude upřesněno

2 300 Kč

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

H. Havlová

25. a 26. 10. 2018

Frýdek-Místek

1 550 Kč

kvic.cz/kurz/2319311850

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

J. Halda

24. 4. a 29. 4. 2019

Ostrava

1 550 Kč

kvic.cz/kurz/6319311900

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

J. Halda

19. a 21. 10. 2018

Nový Jičín

1 550 Kč

kvic.cz/kurz/1319311850

M. Herman

bude upřesněno

bude upřesněno

2 250 Kč

J. Halda

3. a 10. 5. 2019

Opava

1 550 Kč

Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga
k nenásilné komunikaci s dětmi a rodiči

Osobnostně sociální rozvoj
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

kvic.cz/kurz/5319311900

ROZVOJ OSOBNOSTI PEDAGOGA
Vzdělávací program osobnostně sociálního rozvoje pedagogů je koncipován tak, aby frekventanti získali orientaci v sobě samém,
naučili se poznávat emoce a pracovat s nimi, orientovali se v možnostech duševní hygieny a posílili své komunikační dovednosti.
Vzdělávací program je veden interaktivní formou praktického tréninku s přednáškovými vstupy s aktivním zapojením účastníků.
Každé téma zahrnuje teoretickou i praktickou část.
Přehled témat:
1. Sebepoznání, sebereflexe - v čem potřebujeme na sobě pracovat a jak to můžeme udělat
2. Emoce a práce s nimi - druhy a projevy emocí, možnosti práce s emocemi
3. Duševní hygiena jako prevence syndromu vyhoření
4. Komunikační dovednosti, možnosti řešení konfliktů, schopnost spolupráce
Rozsah 40 h

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍM ROZVOJEM PEDAGOGA K LEPŠÍ SPOLUPRÁCI S KOLEGY A RODIČI
Seznámíme se s vedením a řízením lidí, jejich rozdíly a situačními kontexty vhodnými pro vedení a pro řízení. Vyzkoušíme si vedení
lidí k odpovědnosti a k sebeřízení v situacích z praxe. Ukážeme si, jak, fungují mezilidské konflikty, a co je dobré dělat, chceme-li
konflikty efektivně řídit. Přiblížíme si principy fungování motivace, rozdíly mezi motivy a stimuly a dáme dohromady konkrétní
stimuly použitelné při práci s lidmi. Objasníme si, co je užitečné dělat, zavádíme-li jakékoli změny (jak změny komunikovat tak,
aby nebyly pro lidi ohrožující a jak je podporovat při jejich přijímání a zavádění). Ukážeme si, jak fungují emoce, jak je odžíváme,
co se svými silnými emocemi můžeme dělat a jak reagovat na emoce druhých lidí.
Rozsah 40 h (rozděleno do 5 dní)

TYPOLOGIÍ MBTI K OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍMU ROZVOJI UČITELE MŠ
Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Naučme se
pracovat se svými silnými a slabými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné
nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme.
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Účastníci se naučí rozpoznávat, které předpoklady dětí jednotlivých typů jsou výhodou či nevýhodou při osvojování jednotlivých
složek klíčových kompetencí a jaké metody a činnosti jsou pro ně nejvhodnější.
Prozkoumejme potřeby dětí, které pramení z jejich vrozených osobnostních dispozic (psychických funkcí a temperamentu).
Naučme se efektivně využívat výchovných a vzdělávacích strategií tak, abychom dokázali spolupracovat s dětmi rozmanitých typů
osobnosti.
V kurzu každý získáme sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro
diagnostiku vlastního typu. Dále získáme podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe
stanovovat si rozvojové cíle a vést spokojenější život v souladu se svými přirozenými potřebami. Také si odneseme mnoho
metodických materiálů z oblasti typologie MBTI u dětí, které jsou využitelné při práci s dětmi v MŠ.
Rozsah 40 h (rozděleno do 4 dnů)

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍM ROZVOJEM PEDAGOGA K NENÁSILNÉ KOMUNIKACI S DĚTMI A RODIČI
Popíšeme konkrétní problematické situace, do kterých se dostáváme při komunikacích s rodiči dětí a s dětmi. Prakticky se
seznámíme se základy fungování našeho mozku během komunikace, se základními potřebami, které hrají při řešení konkrétních
situací s rodiči a s dětmi roli (status, samostatnost, propojení, spravedlnost, jistota) a s tím, jaký vliv mají na tyto potřeby vztahové
signály obsažené v našich větách. Procvičíme se ve vnímání chování, které generuje reakci vyhnutí se (koliduje s výše jmenovanými
potřebami). Vyzkoušíme si komunikovat podle principů nenásilné komunikace (používat popisný jazyk, zveřejňovat vlastní emoce,
pátrat po porozumění otevřenými otázkami). Seznámíme se s tím, jak zvládat výmluvy a manipulaci a vyzkoušíme si to
v modelových situacích. Přiblížíme si mechanismy fungování předsudků a vyzkoušíme si, jak s předsudky pracovat.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 dnů)

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA
Vzdělávací program seznamuje účastníky se způsoby pojetí tématu osobnostně sociálního rozvoje a s praktickými metodami.
Prostřednictvím OSR mohou získat orientaci v sobě samém a rozvíjet kompetence sociální (schopnost spolupracovat, prosazovat
své zájmy, komunikovat apod.). Program je veden interaktivně, součástí každého modulu je rozbor modelových situací,
nabízených aktivit a následná diskuse o možných reálných situacích. Jednotlivé tematické bloky jsou vedeny interaktivní formou
tréninku s přednáškovými vstupy s aktivním zapojením účastníků. Každý blok zahrnuje teoretickou i praktickou část.
Přehled témat:
1. Seznámení účastníků, pravidla, očekávání
2. Hlavní východiska pro OSR - evoluční principy a jejich vliv na náš život
3. Sebepoznání, sebeřízení, sebevýchova, seberozvoj
4. Mozek a jeho funkce, základní lidské potřeby, shody a odlišnosti v potřebách lidí. Schopnost spolupracovat, potřeba
pravidel.
5. Emoční vývoj člověka, emotivita a její dynamika
6. Rodina a její fungování
7. Prevence vyhoření
8. Sebereflexe, vhled do kritického myšlení
9. Komunikace, asertivita
10. Kooperace
Rozsah 16 h

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Vzdělávací program vám nabídne řadu metod, nápadů a aktuálních informací v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.
Cílem osobnostního a sociálního rozvoje je kultivovaný rozvoj osobnosti účastníků po stránce rozumové, emocionální, volní.
Získáte orientaci v sobě samém i v další životní dráze. OSR rozvíjí kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit a prosazovat
své oprávněné zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. S tím je spojeno dosažení přiměřeného stupně
empatie, odpovědnosti a potřeby pomoci lidem. Prostřednictvím OSR lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti,
pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy.
Rozsah 16 h
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4. ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST
I/2.3 A) ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST, V ROZSAHU 16 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

Práce s příběhem v MŠ a na I. stupni ZŠ rozvoj čtenářské gramotnosti

M. Hak

jaro 2019

Nový Jičín

1 530 Kč

Tvořivá literární výchova v MŠ a v 1. třídě ZŠ

B.
Rozehnalová

Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí v praxi
MŠ

N. Toflová,
J. Bartošová

Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje
jazykových kompetencí v MŠ

M. Škardová

1 650 Kč

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického
myšlení v mateřské škole

A. Štěpánová,
V. Wrožynová

1 650 Kč

S. Korcová,
J. Poulíčková

1 690 Kč

Poslouchám, čtu a rozumím!
Čtenářská pregramotnost

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

1 580 Kč
18. a 19. 3. 2019

Opava

1 820 Kč

kvic.cz/kurz/5319161900

L. Bínová

6. 5. a 27. 5. 2019

Ostrava

1 610 Kč

kvic.cz/kurz/6320571900

Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení pro
všechny děti

M.
Navrátilová

16. a 17. 11. 2018

Opava

3 110 Kč

kvic.cz/kurz/5012571850

Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení pro
všechny děti

M.
Navrátilová

19. a 20. 11. 2018

Frýdek-Místek

3 110 Kč

kvic.cz/kurz/2012571850

PRÁCE S PŘÍBĚHEM V MŠ A NA I. STUPNI ZŠ - ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Na semináři si společně vyzkoušíme vybrané techniky práce s příběhem, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, použitelné
ve školním prostředí s dětmi v MŠ a žáky I. stupně ZŠ.
Dozvíte se, co dělat, když žáci nedovedou srozumitelně sdělit, co zažili na výletě s babičkou, když nedovedou říci, co to viděli
v divadle nebo o čem byla předčítaná pohádka.
Úroveň naší čtenářské gramotnosti má své kořeny dávno před tím, než se učíme číst. Souvisí s rozšiřováním slovní zásoby,
s příležitostmi nahlížet jevy v životě z různých úhlů pohledu, s rozvojem dovednosti formulovat otázku, s rozvojem představivosti,
obrazotvornosti a fantazie. Hlavně je ale třeba nabízet žákům příležitost vnímat i tvořit smysluplné celky ve spojení s jejich životní
realitou, s jejich dosavadním zkušenostním základem.
Rozsah 16 h

TVOŘIVÁ LITERÁRNÍ VÝCHOVA V MŠ A V 1. TŘÍDĚ ZŠ
Na semináři se seznámíte se spektrem tvořivých aktivit vhodných pro rozvoj dětí. K uvolnění kreativity slouží literární výchova.
Náměty na činnosti, které si také vyzkoušíte, nabízejí vhled do všech vzdělávacích oblastí. Tematicky je seminář zaměřen na Hry
se zvířaty (živočichy). Dozvíte se o:
• práci s poezií
• pracovních činnostech rozvíjejících práci obou hemisfér
• nonverbální komunikaci, mimickém dorozumívání
• pohybové pantomimě
• nabídce poznávacích a racionálních aktivit
• možnostech projevování postojů k problémům
• možnostech emocionálního uchopení textu
Budete pracovat s texty J. Bruknera, J. Dědečka, J. Kahouna, J. Reevse, P. Šruta, L. Štíplové, J. Vodňanského, J. Žáčka aj.
Rozsah 16 h

ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI DĚTÍ V PRAXI MŠ
Prakticky vedený seminář, zaměřený na aktualizování a prohloubení znalostí a praktických dovedností při rozvíjení
předčtenářských dovedností, formou propojení teorie a praxe, názornými ukázkami. Účastníci si vytvoří a odnesou pomůcky
a materiál pro svou praxi (diagnostiku, plánování, pomůcky a inspirativní materiály).
Rozsah 16 h

PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A ROZVOJE JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vzdělávací akce je zaměřena na seznámení s metodami a postupy, které vedou k nenásilnému, přirozenému získávání čtenářských
dovedností a k budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení již v předškolním věku. Důraz je kladen na propojení verbální
a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na důležitost vytváření čtenářsky podnětného prostředí a nabízí konkrétní zkušenosti
a příklady z praxe učitelů MŠ. V neposlední řadě účastníci dostanou tipy na zajímavé knihy vhodné pro děti zejména předškolního
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věku (řadu z nich si budou moci přímo na místě i prohlédnout). Součástí semináře jsou i modelové lekce s následnou reflexí
a analýzou.
Vzdělávací program pořádá KVIC ve spolupráci se Step by Step ČR, o.p.s.
Rozsah 16 h

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A KRITICKÉHO MYŠLENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Seminář je určen všem, kteří chtějí rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost už u dětí v předškolním věku. Seznámíte
se s několika metodami ověřenými při práci s dětmi a mnohé z nich si sami vyzkoušíte. Do praxe si odnesete zajímavé nápady,
postupy a tipy na konkrétní činnosti.
Příklady témat:
1. Sdílení zkušeností z vlastní praxe
2. Jak zařídit, aby děti knihy bavily
3. Fáze konstruktivistického pojetí učení
4. Výběr literatury
5. Metoda řízeného čtení
6. Prezentace čtenářských lekcí z praxe
7. Využití internetu k rozvoji kritického myšlení
8. Využití statistik, tabulek, grafů a diagramů
9. Klub v mateřské škole
Rozsah 16 h

POSLOUCHÁM, ČTU A ROZUMÍM!
Seminář Vám přiblíží předčtenářskou gramotnost ve vzdělávání v mateřské škole, seznámí Vás s různorodými metodami
rozvíjejícími kritické myšlení dětí a vychovávající tzv. „kvalitní čtenáře“, tj. čtenáře, kteří dokážou text samostatně hodnotit
a zaujímat k němu vlastní stanoviska.
Vyzkoušíte si tvoření úkolů vycházejících z literárního textu zaměřených na schopnost nejen v textu vyhledávat informace, ale také
ke schopnosti vyvozovat z textu závěry, dle vlastního úsudku je interpretovat či ke schopnosti text posuzovat.
Při ilustraci práce s dětmi v mateřské škole zhlédnete teoreticky získané vědomosti překlopené do praxe.
Na semináři Vám budou nabídnuty praxí osvědčené nápady pro čtenářsky podnětné prostředí v mateřské škole a nabídka
vhodných knih pro práci s dětmi předškolními dětmi. Vytvoříte si otázky a aktivity k Vámi vybranému textu.
Rozsah 16 h

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST
Podporujme v dětech lásku k literatuře. Rozvíjejme jejich fantazii, řečové i komunikativní dovednosti, které ovlivní jejich úspěšnost
na ZŠ. Připravili jsme seminář, jehož cílem je umožnit účastníkům lépe se orientovat v oblasti jazykové výchovy, smyslového
a zrakového vnímání. Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské
gramotnosti.
Rozsah 16 h

SFUMATO (SPLÝVAVÉ ČTENÍ) ANEB ČTENÍ PRO VŠECHNY DĚTI
Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a vzdělávání“), tzn., že v sobě obsahuje individuální
přístup s respektováním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, soustředěné a aktivní zároveň! Při učení technikou Splývavého
čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné dýchání
a umístění tónu v dutině ústní (všechny metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky a vytvářely špatný návyk
dechového frázování - lidská řeč je zpívavá!). Dítě musí projít intonačním vývojem tak, že se naučí tvarovat a barvit hlas při
dodržování hygienických požadavků. Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě vyslovovat. Technický
základ a intonační vývoj musí být doplněn o prožitek při učení hlásek (písmen). A nejen to! Pokud učíme dramatizaci čteného
textu, interpretaci, nelze kvalitních výsledků docílit bez toho, aniž by dítě neprošlo dramatickým prožitkem v reálném prostoru!

5. MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST
I/2.3 B) MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST, V ROZSAHU 16 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

Rozvoj předmatematických představ dětí
v praxi MŠ

N. Toflová,
L. Kaločová

12. a 13. 11. 2018

Nový Jičín

1 820 Kč

kvic.cz/kurz/1319181850

Rozvoj předmatematických představ dětí
v praxi MŠ

N. Toflová,
L. Kaločová

28. 11. a 7. 12. 2018

Frýdek-Místek

1 820 Kč

kvic.cz/kurz/2319181850
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Matematické dovednosti předškolních dětí
s použitím prvků pedagogiky Montessori

I. Rádková

5. a 6. 4. 2019

Opava

1 340 Kč

kvic.cz/kurz/5320711900

Matematické dovednosti předškolních dětí
s použitím prvků pedagogiky Montessori

I. Rádková

15. a 16. 3. 2019

Frýdek-Místek

1 340 Kč

kvic.cz/kurz/2320711900

Matematická pregramotnost

L. Bínová

26. 9. a 10. 10. 2019

Opava

1 900 Kč

kvic.cz/kurz/5320591950

Matematická pregramotnost

L. Bínová

19. 11. a 5. 12. 2018

Frýdek-Místek

1 900 Kč

kvic.cz/kurz/2320591850

Pregramotnost čísel v Hejného metodě
(ve spolupráci s H-mat)

lektoři H-mat

dle zájmu

dle zájmu

4 800 Kč

Pregramotnost tvarů v Hejného metodě
(ve spolupráci s H-mat)

lektoři H-mat

9. a 10. 11. 2018

Ostrava

4 800 Kč

kvic.cz/kurz/6019591850

ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH PŘEDSTAV DĚTÍ V PRAXI MŠ
Prakticky vedený seminář, zaměřený na aktualizování a prohloubení znalostí a praktických dovedností při rozvíjení
předmatematických představ, formou propojení teorie a praxe, názornými ukázkami a aktivním zapojením účastníků. Účastníci
si odnesou pomůcky, které si vyrobí.
Rozsah 16 h

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ S POUŽITÍM PRVKŮ PEDAGOGIKY MONTESSORI
Seminář rozdělený na teoretickou a praktickou část dává nahlédnout do oblasti matematiky a geometrie inspirované pedagogikou
Marie Montessori. Úvod je zaměřený na utváření matematických schopností v souvislosti s vývojovými stadii dětí a dále se
postupuje popisem senzitivního období pro matematiku a geometrii.
Vše je doplňováno vhodnými jednouchými pomůckami, které lze vyrobit z vlastních zdrojů, což bude následovat v praktické části
semináře.
Rozsah 16 h

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST
Seminář zaměřený na objevování matematiky hravou formou a budování kladného vztahu k matematice na ZŠ již u předškoláků.
Na semináři se seznámíte s metodami rozvíjení myšlení a také vnímání základních pojmů. Vyzkoušíte si různé názorné pomůcky
a získáte informace o nových metodických materiálech
Rozsah 16 h

PREGRAMOTNOST ČÍSEL V HEJNÉHO METODĚ
Cyklus dílen je určen především učitelům MŠ a přípravných tříd ZŠ, kteří se snaží dětem otevírat svět čísel přirozenou formou přes
pohyb, činnost a další aktivity dětem blízké.
V úvodním seznámení s východisky a zásadami vzdělávání Hejného metodou budou účastníci zkoušet a diskutovat, jak
prostřednictvím moderovaných diskusí rozvíjet osobnost dítěte, jak udržet přirozenou motivaci dítěte a nasměrovat ho přes
úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuální práce. Budou diskutována specifika Hejného metody a připravenost dítěte
pro vstup do prvního ročníku ZŠ. (2 hodiny)
V další části budou účastníci pracovat s vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání při otevírání
světa čísel. Při řešení výzev různé úrovně bude mít každý účastník možnost nahlédnout do vlastních i dětských myšlenkových
pochodů. Účastníci si vyzkouší tvořit aktivity snadné i náročnější. Patří sem i organizace práce třídy a didaktické cíle jednotlivých
etap práce s vybranými prostředími. (12 hodin)
V závěru účastníci vyvodí změny v roli učitele, které Hejného metoda předpokládá, zejména změny ve způsobu učení, hodnocení,
forem a metod práce. (2 hodiny)
Rozsah 16 h

PREGRAMOTNOST TVARŮ V HEJNÉHO METODĚ
Cyklus dílen je určen především učitelům MŠ a přípravných tříd ZŠ, kteří se snaží dětem otevírat svět tvarů přirozenou formou
přes pohyb, činnost a další aktivity dětem blízké. Účastníci se seznámí s prostředími manipulativní geometrie, která vychází
z běžných činností dětí.
V úvodním seznámení s východisky a zásadami Hejného metody budou účastníci diskutovat principy genetického konstruktivismu,
a to zejména a) dítě i třída mají intelektuální autonomii, b) každé dítě si může volit vlastní poznávací cestu. Zásady vzdělávání
Hejného metodou budou účastníci objevovat a prožívat v konkrétních činnostech a výzvách. (2 hodiny)
V následující části budou účastníci pracovat s vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání při
otevírání světa tvarů. Při řešení výzev různé úrovně bude mít každý účastník možnost nahlédnout do vlastních i dětských
Šablony pro MŠ a ZŠ – listopad 2018
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myšlenkových pochodů. Účastníci si vyzkouší tvořit aktivity snadné i náročnější. Patří sem i organizace práce třídy a didaktické cíle
jednotlivých etap práce s vybranými prostředími. (12 hodin)
V závěru účastníci vyvodí změny v roli učitele, které Hejného metoda předpokládá, zejména změny ve způsobu učení, hodnocení,
forem a metod práce. (2 hodiny)
Rozsah 16 h

6. INKLUZE (V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ)
I/2.3 INKLUZE, V ROZSAHU 16 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

Vytváříme podpůrné prostředí pro děti
s nadáním v MŠ (16 h)

M. Fišerová,
A. Pokorná

dle zájmu

dle zájmu

1 820 Kč

Vytváříme podpůrné prostředí pro děti
s nadáním v MŠ (16 h)

M. Fišerová,
A. Pokorná
N.
Gavendová,
K. Vítková
N.
Gavendová,
K. Vítková

18. a 19. 1. 2019

Ostrava

1 820 Kč

kvic.cz/kurz/6319171800

5. a 6. 11. 2018

Ostrava

2 580 Kč

kvic.cz/kurz/6313821850

4. a 5. 3. 2019

Opava

2 580 Kč

kvic.cz/kurz/5313821900

Práce s dětmi s poruchami chování (20 h)

Práce s dětmi s poruchami chování (20 h)

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Grafomotorika a vše, co k ní patří

Y. Heyrovská

12. a 13. 11. 2018

Ostrava

1 990 Kč

kvic.cz/kurz/6319511851

Grafomotorika a vše, co k ní patří

Y. Heyrovská

8. a 9. 4. 2019

Nový Jičín

1 990 Kč

kvic.cz/kurz/1319511850

Práce s dětmi a žáky cizinci v předškolních
zařízeních a na I. st. ZŠ

D. Forýtková,
I. Fiurášková

dle zájmu

dle zájmu

1 930 Kč

Rozvoj a stimulace percepčně-motorických
schopností a dovedností dětí (20 h)

L. Bínová

6. 11. 2019
a 21. 11. 2019

Nový Jičín

1 990 Kč

kvic.cz/kurz/1318341950

Rozvoj a stimulace percepčně-motorických
schopností a dovedností dětí (20 h)

L. Bínová

4. 4. 2019
a 25. 4. 2019

Frýdek-Místek

1 990 Kč

kvic.cz/kurz/2318341900

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD

L. Bínová

31. 10. a 28. 11. 2019

Opava

1 980 Kč

kvic.cz/kurz/5322931950

P. Korbelová

dle zájmu

dle zájmu

1 480 Kč

Inkluze v MŠ

VYTVÁŘÍME PODPŮRNÉ PROSTŘEDÍ PRO DĚTI S NADÁNÍM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Seznámíte se se základními charakteristikami nadaného dítěte a podmínkami jeho vzdělávání v mateřské škole. Poznáte možnosti
spolupráce s poradenským zařízením v oblasti vzdělávání nadaného dítěte, vyzkoušíte si vytvořit plán pedagogické podpory
a individuální vzdělávací plán pro dítě s nadáním. Dalšími tématy jsou praktické aktivity zaměřené na vzdělávání nadaného dítěte
v běžné mateřské škole, zjištění možností vlastní MŠ pro vzdělávání dítěte s nadáním, doporučené materiály apod. Vytvoříte si
Zásobník nápadů pro práci s nadanými dětmi.
Rozsah 16 h

PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ
Seznámíte se s metodikou práce s dětmi s poruchami chování, které jsou integrovány do podmínek běžných škol, s příčinami,
projevy a souvislostmi kontinua. Naučíte se používat edukační postupy - pozitivní posilování, monitoring, strukturované učení,
rozvoj sociálních dovedností (komunikace, asertivita, práce s emocemi a agresivitou). Cílem celého semináře bude dát účastníkovi
komplexní přehled péče a současně i edukace rodičů dětí s poruchami chování.
Rozsah 20 h

GRAFOMOTORIKA A VŠE, CO K NÍ PATŘÍ
Seznámíte se s novými poznatky výzkumu a praxe ve vztahu k inkluzi, s pomůckami používanými v oblasti grafomotoriky u dětí
předškolního a mladšího školního věku, poznáte metody využitelné pro prevenci a řešení poruch psaní. Seznámíte se s metodou
zaměřenou na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku, koordinaci laterální ruky dítěte,
jako prevenci poruch psaní.
V praktické části si osvojíte metodiku tréninkového programu na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního
a školního věku tak, abyste mohli při práci s dětmi/žáky samostatně tréninkový program aplikovat. Seznámíte se s možnosti
aplikace programu i při práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)
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PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY CIZINCI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A NA I. ST. ZŠ
Na semináři prohloubíte své komunikační dovednosti pro začleňování dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem do předškolních
zařízení a I. st. ZŠ, naučíte se aplikovat nové poznatky do komunikace s rodiči cizinci, osvojíte si principy verbální a neverbální
komunikace a schopnost asertivního jednání, obdržíte materiály, metodická doporučení a osvojíte si praktické dovednosti nutné
pro práci s dětmi/žáky z odlišného jazykového prostředí. Posílíte své kompetence při začleňování dětí s odlišným mateřským
jazykem do českého předškolního vzdělávání. Získáte informace a praktické náměty k jazykovému rozvoji a přípravě žáků cizinců
pro vstup do základního školství.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

ROZVOJ A STIMULACE PERCEPČNĚ-MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ
Rozšíříte si kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem
k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Získáte konkrétní metodické postupy v oblastech grafomotorických dovedností
a schopností, smyslového vnímání, matematických představ, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ
a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.
Rozsah 20 h (ve dvou dnech)

INKLUZE V MŠ
Potřebujete získat informace, jak na inkluzi v mateřské škole? Seminář vás seznámí s legislativními změnami, které se týkají inkluze.
Získáte informace, kdy a jak poskytovat podpůrná opatření 1. až 5. stupně v MŠ, a jak upravit váš ŠVP dle nového RVP PV.
Rozsah 16 h (ve dvou dnech)

NEKLIDNÉ DÍTĚ – PROBLEMATIKA ADHD, ADD
Seminář Vám ukáže, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí, žáků s ADHD/ADD. Nabídne Vám možnosti, jakým způsobem
upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte, žáka na výsledky jeho školní práce, práci celé
třídy a vztahy v kolektivu dětí. Budou předány konkrétní postupy, jak vytvářet u dětí/žáků s ADHD/ADD příležitosti ke sdělení svých
pocitů ve výuce nebo mezi spolužáky. Cílem semináře je poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě.
Rozsah 16 h (ve dvou dnech)

7. SPECIFIKA PRÁCE PEDAGOGA S DVOULETÝMI DĚTMI V MŠ
I/2.4 SPECIFIKA PRÁCE PEDAGOGA S DVOULETÝMI DĚTMI V MŠ, V ROZSAHU 24 H
NÁZEV

LEKTOR

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

TERMÍN

MÍSTO

A. Vlková

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

2 580 Kč

Specifika práce předškolního pedagoga
s dítětem mladším tří let v MŠ

P. Korbelová,
J. Mrukwiová,
A. Mikesková

15., 16.
a 23. 11. 2018

Ostrava

2 590 Kč

kvic.cz/kurz/6320421850

Specifika a úskalí práce s méně než tříletými
dětmi v MŠ

S. Vyhlídalová

25. 2., 28. 2.
a 6. 3. 2019

Ostrava

2 320 Kč

kvic.cz/kurz/6324411850

Specifika a úskalí práce s méně než tříletými
dětmi v MŠ

S. Vyhlídalová

3. až 5. 4. 2019

Frýdek-Místek

2 320 Kč

kvic.cz/kurz/2324411900

Specifika a úskalí práce s méně než tříletými
dětmi v MŠ

S. Vyhlídalová

4., 11. a 18. 3. 2019

Nový Jičín

2 320 Kč

kvic.cz/kurz/1324411900

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ.
Akademie pro batolata. (48 h celkem)

A. Vlková

5 270 Kč

SPECIFIKA PRÁCE S DVOULETÝMI DĚTMI V MŠ
Vzdělávací program je zaměřen na vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj), na metody a formy pedagogické
práce s ohledem na věkové zvláštnosti. Ukáže, jak stimulovat motorické dovednosti dítěte, rozvíjet poznávací procesy, využívat
volné hry, experimentu, učení nápodobou, jak podporovat sémantické složky řeči, rozvíjet komunikaci, osamostatňování, vědomí
vlastní osobnosti dítěte mladšího tří let v MŠ – i ve spolupráci s rodinou. Nabízí praktické náměty na vybavení MŠ vhodnými
pomůckami, náměty na činnosti podporující adaptaci dvouletých dětí v MŠ a aktivity rozvíjející osobnost dítěte dle jeho
individuálních dispozic.
Rozsah 24 h (rozděleno do 3 setkání)
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SPECIFIKA PRÁCE PŘEDŠKOLNÍHO PEDAGOGA S DÍTĚTEM MLADŠÍM TŘÍ LET V MŠ
Potřebujete získat kompetence pro vzdělávání dětí mladších tří let v MŠ?
Seminář vás seznámí s vývojovými specifiky dvouletých dětí, s možnostmi, jak stimulovat motorické dovednosti dítěte, rozvíjet
poznávací procesy, řečové dovednosti, sociální rozvoj osobnosti dítěte mladšího tří let v MŠ. Předkládá vhodné praktické náměty
i na činnosti podporující adaptaci dětí mladších tří let v MŠ a vede účastníky k tvorbě vlastního metodického zásobníku
vzdělávacích aktivit vhodných pro tuto věkovou kategorii.
Získáte informace jak plánovat, jaké metody a formy práce volit, jaké vytvořit podmínky v MŠ pro vzdělávání dětí mladší tří let.
Seznámíte se s praktickými ukázkami vzdělávacích aktivit pro tyto děti. Vytvoříte si metodický zásobník vzdělávacích činností.
Lektoruje současně dvojice lektorek.
Rozsah 24 h (rozděleno do 3 setkání)

SPECIFIKA A ÚSKALÍ PRÁCE S MÉNĚ NEŽ TŘÍLETÝMI DĚTMI V MŠ
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení znalostí a principů individuálního přístupu učitele k osobnosti dítěte s ohledem na
jeho věkové zvláštnosti. Na principech psychického vývoje dětí předškolního věku si ukážeme možnosti, postupy a specifika
mateřských škol k zařazení dětí batolecího věku do MŠ. Seznámíte se s možnými úskalími a riziky zařazení dětí méně než tříletých
do MŠ a možnostmi, jak jim předcházet.
Rozsah 24 h (rozděleno do 3 setkání)

SPECIFIKA PRÁCE S DVOULETÝMI DĚTMI V MŠ. AKADEMIE PRO BATOLATA.
Vzdělávací program je zaměřen na vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj), na metody a formy pedagogické
práce s ohledem na věkové zvláštnosti. Seznámí Vás s vývojovými specifiky dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj) a metodami
a formami pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti. Ukáže, jak stimulovat motorické dovednosti dítěte, rozvíjet
poznávací procesy, využívat volné hry, experimentu, učení nápodobou, jak podporovat sémantické složky řeči, rozvíjet
komunikaci, osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti dítěte mladšího tří let v MŠ, jak podporovat rozvoj adekvátních
rodičovských (výchovných) kompetencí klíčových pro raný dětský vývoj – scénář interaktivního setkání s rodiči budoucích „žáků“
– dětí, než nastoupí do MŠ.
Nabízí praktické náměty na vybavení MŠ vhodnými pomůckami, náměty na činnosti podporující adaptaci dvouletých dětí v MŠ
a aktivity rozvíjející osobnost dítěte dle jeho individuálních dispozic. Prezentuje také možnosti využití programu „Akademie
pro batolata“ k podpoře a rozvoji adekvátních výchovných (rodičovských) kompetencí klíčových pro raný dětský vývoj.
Rozsah 48 h (rozděleno do 6 setkání)

8. PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ
KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V MŠ
I/3.1 PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V MŠ
NÁZEV
Primární logopedická prevence ve školství
(kurz akreditovaný dle standardu MŠMT pro
logopedické asistenty)

LEKTOR
M.
Dvořáková,
K. Kunzová

Primární logopedická prevence ve školství
(kurz akreditovaný dle standardu MŠMT pro
logopedické asistenty)

M.
Dvořáková,
K. Kunzová

TERMÍN
24., 25., 30., 31. leden
19. a 20. únor
2019
20., 21., 28., 29.
březen
26. a 26. duben
2019

MÍSTO

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Opava

6 290 Kč

kvic.cz/kurz/2318361900

Ostrava

6 290 Kč

kvic.cz/kurz/2318361901

PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE VE ŠKOLSTVÍ (KURZ AKREDITOVANÝ DLE STANDARDU MŠMT PRO LOGOPEDICKÉ ASISTENTY)
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese věnují primární prevenci narušeného
vývoje dětské řeči. Je určen zejména pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy.
Získáte základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti podpory a stimulace rozvoje dětské řeči, budete připraveni působit
na rozvoj všech dovedností a předpokladů, které jsou potřebné pro budoucí osvojování čtení a psaní dětí ve školním věku.
Seznámíte se se základní charakteristikou, s projevy, příčinami vzniku, s důsledky i prevencí u jednotlivých kategorií narušené
komunikační schopnosti (NKS), se způsoby jejich vyšetřování a zásadami pedagogického přístupu k dětem s NSK.
Prakticky si vyzkoušíte metody a postupy v logopedické prevenci a seznámíte se s pomůckami pro stimulaci přirozeného rozvoje
komunikačních schopností u dětí. Získáte kompetence poskytovat poradenské služby rodičům dětí a budete schopni využívat
získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.
Prezenční část v rozsahu 48 h doplní praxe účastníka v rozsahu 20 h. Program bude ukončen závěrečným pohovorem a rozborem
kazuistiky, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence.
Rozsah 68 h
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9. INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
I/3.2 INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, V ROZSAHU 40 H
NÁZEV
Jak na individualizaci v mateřské škole

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

J. Gardošová,
N. Toflová

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

3 990 Kč

JAK NA INDIVIDUALIZACI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Kurz je koncipován tak, abyste po jeho absolvování získali ucelený, teoretický i praktický přehled o individualizovaném vzdělávání
v předškolním věku, zlepšili si co nejvíce dovedností nezbytných pro kvalitní zvládnutí tématu.
Seznámíte se s principy tvorby podnětného prostředí tak, aby podpořily individualitu dětí. Pomocí prožitkových aktivit budete
rozvíjet schopnost empatie, která je základem individualizované respektující komunikace mezi dospělou osobou a dítětem
předškolního věku. Vyzkoušíte si jak plánovat a organizovat činnosti dětí na základě teorie multičetných inteligencí H. Gardnera
a stylů učení. Vyzkoušíte si techniku pozorování a vedení pravidelných záznamů a dokumentace z pozorování jako metody
získávání objektivních informací o dítěti.
Teoretická i praktická část bude zaměřená na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání, metody/programy zaměřené
na vnější i vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání v MŠ, vedení dětského portfolia, zapojení rodiny.
Kurz bude obohacen o mnoho zkušeností a příkladů z praxe. Bude veden zejména interaktivní formou, prožitkově.
Rozsah 40 h (rozděleno do 5 setkání)

10. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST PRO ZŠ
II/2.1, 2.2 A 2.6 – VAR. A) ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, V ROZSAHU 16 H
NÁZEV
Čtení a příprava na psaní v 1. třídě
Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. st. ZŠ

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

H.
Mühlhauserová

3 990 Kč

M. Škardová

1 860 Kč

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Práce s příběhem v MŠ a na I. stupni ZŠ rozvoj čtenářské gramotnosti

M. Hak

jaro 2019

Nový Jičín

1 530 Kč

k

Práce s příběhem na II. stupni ZŠ - rozvoj
čtenářské gramotnosti

M. Hak

6. a 7. 12. 2018

Nový Jičín

1 530 Kč

kvic.cz/kurz/1319621850

Práce s příběhem na II. stupni ZŠ - rozvoj
čtenářské gramotnosti

M. Hak

11. a 12. 4. 2019

Ostrava

1 530 Kč

kvic.cz/kurz/6319621850

Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou
gramotnost a efektivní učení

D. Svobodová

1 860 Kč

Tvořivá literární výchova v MŠ a v 1. třídě ZŠ

B. Rozehnalová

1 580 Kč

B. Rozehnalová

1 580 Kč

B. Rozehnalová

1 580 Kč

B. Rozehnalová

1 580 Kč

Podpora čtenářství na základní škole

B. Rozehnalová

1 580 Kč

Volné a tvůrčí psaní v literární výchově
pro 2. st. ZŠ

B. Rozehnalová

1 580 Kč

Aktivizující metody v literární výchově na 1.
a 2. stupni ZŠ
Čtenářská gramotnost a její využití pro
osobnostní vývoj žáka
na 2. st. ZŠ
I s poezií lze si hrát. Čtení poezie pomáhá
čtenářské gramotnosti.

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti
napříč vyučovacími předměty
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok
za krokem - pro 1. stupeň ZŠ

L. Kyncl,
B. Kynclová

9. a 10. 1. 2019

Ostrava

H.
Mühlhauserová

2 250 Kč

kvic.cz/kurz/6321621900

2 390 Kč

Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení
pro všechny děti

M. Navrátilová

16. a 17. 11. 2018

Opava

3 110 Kč

kvic.cz/kurz/5012571850

Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení
pro všechny děti

M. Navrátilová

19. a 20. 11. 2018

Frýdek-Místek

3 110 Kč

kvic.cz/kurz/2012571850
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II/2.1, 2.2 A 2.6 – VAR. A) ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, V ROZSAHU 32 H
NÁZEV
RWCT pro pokročilé (40 h)
Podpora čtenářské gramotnosti napříč
vyučovacími předměty

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

P. Besedová,
M. Olšáková

5 490 Kč

L. Kyncl, B.
Kynclová

4 500 Kč

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

II/2.1, 2.2 A 2.6 – VAR. A) ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, V ROZSAHU 80 H
NÁZEV

LEKTOR

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

P. Besedová,
M. Olšáková

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

L. Kyncl

TERMÍN
16. a 17. 11., 14. a 15.
12. 2018, 8. a 9. 2.,
22. a 23. 3. 2019
28. a 29. 1., 5. a 6. 3.,
27. a 28. 3., 25. a
26. 4. 2019

MÍSTO

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Ostrava

9 900 Kč

kvic.cz/kurz/6324561850

Ostrava

9 900 Kč

kvic.cz/kurz/6324561900

ČTENÍ A PŘÍPRAVA NA PSANÍ V 1. TŘÍDĚ
Pojďte se s námi společně aktivně setkávat v rámci semináře zaměřeného na přípravu dětí ke čtení a psaní v 1. třídě. Budeme
se zabývat obdobím před samotným čtením až po čtení písmen a slov a porozumění vnímání dětí pro správné čtení a psaní.
Postupně si projdete a porozumíte oblastem zrakového, sluchového a prostorového vnímání a rozpoznáte úskalí a obtíže
v budování potřebných dovedností s ohledem na individualitu každého žáka. Na dalším setkání si prohloubíte znalosti
o jednotlivých metodách čtení.
Obdržíte několik pracovních listů na dané téma, na jejichž základě zpracujete ukázkové úkoly, ověříte si je ve své praxi
a na setkáních reflektujete.
Jednotlivá sezení se budou konat v rozmezí jednoho měsíce tak, aby bylo možno úkoly ve své praxi ověřit.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2, případně 4 setkání)

STRATEGIE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PRO 1. ST. ZŠ
Nabízíme učitelům I. st. ZŠ modelové lekce práce s textem, vystavěné na třífázovém modelu učení E-U-R, s následnou analýzou
dle Bloomovy taxonomie, ukážeme si, jak lze pracovat se třídou, v níž je různorodá čtenářská úroveň, zaměříme pozornost na čtyři
čtenářské strategie, které vedou ke čtení s porozuměním, představíme si metody učení, které vedou žáky k myšlení.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

PRÁCE S PŘÍBĚHEM V MŠ A NA I. STUPNI ZŠ - ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Na semináři si společně vyzkoušíme vybrané techniky práce s příběhem, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, použitelné
ve školním prostředí s dětmi v MŠ a žáky I. stupně ZŠ.
Dozvíte se, co dělat, když žáci nedovedou srozumitelně sdělit, co zažili na výletě s babičkou, když nedovedou říci, co to viděli
v divadle nebo o čem byla předčítaná pohádka.
Úroveň naší čtenářské gramotnosti má své kořeny dávno před tím, než se učíme číst. Souvisí s rozšiřováním slovní zásoby,
s příležitostmi nahlížet jevy v životě z různých úhlů pohledu, s rozvojem dovednosti formulovat otázku, s rozvojem představivosti,
obrazotvornosti a fantazie. Hlavně je ale třeba nabízet žákům příležitost vnímat i tvořit smysluplné celky ve spojení s jejich životní
realitou, s jejich dosavadním zkušenostním základem.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

PRÁCE S PŘÍBĚHEM NA II. STUPNI ZŠ - ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Pojem "čtenářská gramotnost" zahrnuje mnohem více, než jen dovednost zorientovat se v jízdním řádu či správně vyplnit
formulář. Co dělat, když žáci nedovedou srozumitelně sdělit, co zažili na výletě? Když nedovedou říci, co to viděli v divadle nebo o
čem byl ten film nebo ta kniha? Neschopnost vyjadřovat se k tématům delšího psaného textu, neschopnost pojmenovávat pocity
své i druhých, neschopnost nalézt příčinně následný vztah mezi událostmi, to je jen vrcholkem ledovce.
Práce s příběhem se může stát efektivním nástrojem pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pokud budeme myslet zejména na:
• časovou i kauzální vazbu událostí
• podporu představivosti a obrazotvornosti
• příležitost získávat různé zkušenosti s pojmy a rozšiřovat tak porozumění jejich obsahu
• příležitost ke sdílení a kvalitní reflexi
• rozvoj obrazové komunikace
Hlavně je ale třeba nabízet žákům příležitost vnímat i tvořit smysluplné celky ve spojení s jejich životní realitou, s jejich dosavadním
zkušenostním základem.
Účastníci semináře si pod vedením zkušeného lektora vyzkouší vybrané techniky práce s příběhem, použitelné ve školním
prostředí s žáky II. stupně ZŠ.
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Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

METODY A FORMY PRÁCE ROZVÍJEJÍCÍ ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST A EFEKTIVNÍ UČENÍ
V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání,
zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: otevřené učení
a prožitkové učení, vyhledávání a zpracovávání informací, techniky RWCT – metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, diamant, volné psaní,
metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a běhací diktát.
Lektorka zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. První část je zaměřena
na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních aktivizujících metod, na ukázky
konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti.
Druhá část se zaměřuje na „Dílnu čtení“ jako jednu z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. Dílna
čtení má velký vliv i na utužení třídního kolektivu, lepší vzájemné poznávání se.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

METODY K PODPOŘE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NAPŘÍČ VYUČOVACÍMI PŘEDMĚTY
Určeno pro absolventy kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (64, 80 h).
V průběhu kurzu se zaměříme na čtenářské strategie pro využití práce s textem na 1. a 2. st. ZŠ v přírodovědných i humanitních
oborech. Součástí budou také náměty pro prožitkové čtení. Získáte nápady do dílny čtení. Vzájemně si budete moci sdílet své
zkušenosti.
Připravte a vezměte si s sebou (nejlépe neučebnicové) texty v rámci svých předmětů. Našim cílem bude odvézt si s sebou zpět do
školy konkrétní vyučovací hodinu, kterou si pak budete moci vyzkoušet přímo ve výuce. Můžete přijet i s knihou – 1 dětskou,
kterou rády čtou vaše děti a 1 knihou pro dospělé, kterou byste doporučili k přečtení ostatním.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 dnů)

TVOŘIVÁ LITERÁRNÍ VÝCHOVA V MŠ A V 1. TŘÍDĚ ZŠ
Na semináři se seznámíte se spektrem tvořivých aktivit vhodných pro rozvoj dětí. K uvolnění kreativity slouží literární výchova.
Náměty na činnosti, které si také vyzkoušíte, nabízejí vhled do všech vzdělávacích oblastí. Tematicky je seminář zaměřen na Hry
se zvířaty (živočichy). Základem je využití hry jako prostředku pro rozvoj poznávacích procesů dítěte, pro posilování jeho
sebevědomí a současně sebeovládání. Hra předpokládá respektování pravidel a kolektivu, vede k sebepoznávání, k sebepojetí, učí
sebehodnocení, umožňuje poznat moc pochvaly a povzbuzení. Dozvíte se o:
• práci s poezií
• pracovních činnostech rozvíjejících práci obou hemisfér
• nonverbální komunikaci, mimickém dorozumívání
• pohybové pantomimě
• nabídce poznávacích a racionálních aktivit
• možnostech projevování postojů k problémům
• možnostech emocionálního uchopení textu.
Budete pracovat s texty J. Bruknera, J. Dědečka, J. Kahouna, J. Reevse, P. Šruta, L. Štíplové, J. Vodňanského, J. Žáčka aj.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

AKTIVIZUJÍCÍ METODY V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ NA 1. A 2. STUPNI ZŠ
Podstatou semináře je přesvědčení, že vhodnými náměty posilujeme tvořivou atmosféru ve třídě; povzbudíme kultivované
vyjadřování žáků, jejich hravou aktivitu. Nabídneme metody podporující estetické činnosti a kritické myšlení; procvičíme naukovou
složku; využijeme metod usměrňujících osobnostní rysy žáka a zvyšujících jeho tvůrčí dovednosti; motivujeme ke čtenářství;
pracujeme s průřezovými tématy a plně pracujeme se všemi kompetencemi RVP.
Seminář bude veden jako interaktivní. Všechny aktivity si vyzkoušíte osobně a budete diskutovat o jejich přínosech i rizicích.
Obsah semináře bude přizpůsobován cílové skupině účastníků (1. či 2. st. ZŠ).
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A JEJÍ VYUŽITÍ PRO OSOBNOSTNÍ VÝVOJ ŽÁKA NA 2. ST. ZŠ
Interpretace umělecké literatury pro 2. stupeň ZŠ nabízí náměty, jež napomáhají žákům nacházet odpovědi na osobní otázky,
podporují zvídavost, rozvíjejí sociální dovednosti, podílejí se na osobnostním zdokonalování, nabízejí etické hodnoty, bez nichž
kvalitní život může být ohrožen. Rozvojem čtenářské gramotnosti je možné tento osobnostní rozvoj podpořit a na semináři se tato
dvě témata prolínají. Většinu aktivit si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete posuzovat jejich přínosy a rizika a jejich využití v praxi.
Půjde o aktivity zlepšující čtenářskou gramotnost, umožňující pochopit podstatu textu, metody vyhledávání vzájemných vazeb
a souvislostí v textu, metody kritického myšlení. Účastníci se také naučí, jak správně pokládat otázky vedoucí k rozvoji
gramotnosti.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)
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I S POEZIÍ LZE SI HRÁT. ČTENÍ POEZIE POMÁHÁ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI.
Obsahem semináře je využití nonsensové a jiné moderní poezie pro rozvoj čtenářství, kreativního myšlení apod. Dětem je taková
poezie mnohem bližší a srozumitelnější než mnohým dospělým. Velmi často zůstává na okraji zájmu samotných učitelů, ač její
interpretace podporuje čtenářskou gramotnost mnohdy průkazněji než je četba prozaických textů. Je to nevyužitý žánr pro žákynečtenáře. Bude se pracovat s texty Ch. Morgensterna, P. Šruta, J. Čarka, J. Skácela, F. Hrubína a dalších.
Seminář bude veden jako interaktivní. Účastníci si většinu aktivit vyzkoušejí osobně a budou diskutovat o jejich přínosech i rizicích,
o jejich využití v praxi.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

PODPORA ČTENÁŘSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Seminář vedený zkušenou lektorkou pomáhá učitelům v jejich zodpovědném úkolu přivést děti ke knize. Má dvě části a je veden
interaktivně.
První část se věnuje námětům pro literární výchovu, které pomohou k vytvoření přirozeného vztahu ke knize, motivují žáka
k četbě, efektivnímu učení, k tvůrčím činnostem.
Druhá část je zaměřena na problematiku čtenářského deníku a aktivitám, které pomohou s vedením zápisů z četby.
V obou částech semináře si vyzkoušíte nabízené aktivity, posoudíte jejich přínosy a rizika a budete diskutovat o využití ve své
vlastní praxi.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

VOLNÉ A TVŮRČÍ PSANÍ V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ PRO 2. ST. ZŠ
Cílem metody volného a tvůrčího psaní je vyprovokovat psaní, které nezpůsobuje obavy ze selhání a pocity neumětelství, ale
naopak dovoluje přirozenému zapisování vlastních myšlenek, pocitů a emocí. Případně nebrání osobitému tvůrčímu přístupu.
Tvůrčí psaní má navodit pocity sebereflexe a radosti ze psaní. Učitelé při vlastní tvořivé práci na semináři:
• získají vhled do problematiky písemného projevu,
• porozumí pojmům volné a tvůrčí psaní, kreativní schopnosti,
• seznámí se s didaktickými zásadami při výuce volného a tvůrčího psaní,
• vyzkoušejí si volné a tvůrčí psaní na různých tématech, např. literární hrdina, práce s řečovými hříčkami, aforismy,
deníkové zápisy, vypravování naruby, ale také tvorba třídních řádů apod.
Rozsah 16 h

METODY K PODPOŘE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NAPŘÍČ VYUČOVACÍMI PŘEDMĚTY
Určeno pro absolventy kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (64 či 80 h).
Kurz vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Systematicky pracuje se seznamem čtenářských
dovedností, třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi.
Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých
žáků dosud nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.
Seminář není určen učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo seminářem s podobným obsahem.
Rozsah 16 h (2 x 8 h)

CESTA KE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM - PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Pojďme společně projít cestu čtenářské gramotnosti na 1.stupní základních škol. Jedná se o ucelený šestnáctihodinový cyklus
volně navazujících témat. Postupně projdeme celou problematiku od porozumění pojmu čtenářská gramotnost, propojení
s požadavky osnov až po ukázky konkrétních metod, aktivit a činností, které vedou k tomu, aby byl žák čtenářsky gramotný.
Budeme se zabývat metodami práce s odborným textem, naučíme se posoudit odborný text z hlediska přiměřenosti a vhodnosti
pro žáky daného časového období, seznámíme se s vhodnými dětskými tituly pro děti od 6 do 10 let. Získáte zásobník efektivních
metod a postupů a zažijete si čtenářskou dílnu v praxi. Doneste si s sebou 1 - 2 dětské knihy, které využíváte při práci se svými
žáky.
Rozsah 16 h (2 x 8 h)

SFUMATO (SPLÝVAVÉ ČTENÍ) ANEB ČTENÍ PRO VŠECHNY DĚTI
Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a vzdělávání“), tzn., že v sobě obsahuje individuální
přístup s respektováním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, soustředěné a aktivní zároveň! Při učení technikou Splývavého
čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné dýchání
a umístění tónu v dutině ústní (všechny metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky a vytvářely špatný návyk
dechového frázování - lidská řeč je zpívavá!). Dítě musí projít intonačním vývojem tak, že se naučí tvarovat a barvit hlas při
dodržování hygienických požadavků. Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě vyslovovat. Technický
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základ a intonační vývoj musí být doplněn o prožitek při učení hlásek (písmen). A nejen to! Pokud učíme dramatizaci čteného
textu, interpretaci, nelze kvalitních výsledků docílit, bez toho aniž by dítě neprošlo dramatickým prožitkem v reálném prostoru!

RWCT PRO POKROČILÉ
Účastníci získají nové postupy pro rozvíjení kritického čtenářství a psaní pro výuku žáků, budou používat nové nástroje pro
individualizaci výuky čtení a psaní a procvičí si postupy a nástroje autentického hodnocení při rozvíjení čtení a psaní u svých žáků.
Vzdělávání bude probíhat částečně seminární formou, která bude věnována teoretickým částem, a částečně formou interaktivních
dílen, v nichž si účastníci budou zkoušet různé činnosti. Výuka v dílnách bude plánována a realizována v souladu s Kolbovým
cyklem prožitkového učení: každá aktivita bude reflektována a analyzována, bude zobecněna a začleněna do dříve získaných
teoretických poznatků a bude uzavírána promýšlením implementace naučeného do vlastní praxe účastníků.
Rozsah 40 h (2 x 2 dny)

PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NAPŘÍČ VYUČOVACÍMI PŘEDMĚTY
Kurz vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Systematicky pracuje se seznamem čtenářských
dovedností, třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi. Kurz
je složen ze čtyř modulů. Všechny moduly probíhají formou modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou. Součástí
každého modulu je zavádění plánování nových naučených metod do nejbližší pedagogické praxe. Příští modul vždy začíná
společnou konzultací nad problémy, které se ukázaly při ověřování použitelnosti metod v praxi.
Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých
žáků dosud nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.
Seminář není určen učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo seminářem s podobným obsahem.
Rozsah 32 h (4 x 8 h)

ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ
Při implementaci ŠVP se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují
k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit dlouhodobý osmdesátihodinový základní kurz programu Čtením a psaním
ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně v průběhu osmi celodenních modulů osvojí filozofii a postupy
pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech
škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce
a pak je společně s lektory analyzovali.
Rozsah 80 h (8 x 10 h)

11. MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PRO ZŠ
II/2.1 A 2.2 A II/2.4 – VAR. B) MATEMATICKÁ GRAMOTNOST, V ROZSAHU 16 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Od čísel k proměnným?

I. Skybová

Logika a schopnost aplikace v matematice

I. Skybová

16., 23. a 30. 4. 2019

Nový Jičín

1 390 Kč

Aritmetika v Hejného metodě pro 1. - 3. ročník
ZŠ (ve spolupráci s H-mat)

A. Ćmoková

dle zájmu

dle zájmu

5 400 Kč

Aritmetika v Hejného metodě pro 3. - 5. ročník
ZŠ (ve spolupráci s H-mat)

A. Ćmoková

dle zájmu

dle zájmu

5 400 Kč

Geometrie v Hejného metodě pro 1. - 3. ročník
ZŠ (ve spolupráci s H-mat)

R. Zemanová

dle zájmu

dle zájmu

5 400 Kč

Geometrie v Hejného metodě pro 3. - 5. ročník
ZŠ (ve spolupráci s H-mat)

R. Zemanová

dle zájmu

dle zájmu

5 400 Kč

Matematika Hejného metodou na 2. st. ZŠ I.

R. Krpec

podle zájmu škol

bude upřesněno

5 400 Kč

Matematika Hejného metodou na 2. st. ZŠ I.

lektoři H-mat

Ostrava

5 400 Kč

kvic.cz/kurz/6019991850

Opava

1 810 Kč

kvic.cz/kurz/5321591850

Ostrava

1 810 Kč

kvic.cz/kurz/6321591850

Jak dělat matematiku zábavně

Z. Čížková

Jak dělat matematiku zábavně

Z. Čížková

Šablony pro MŠ a ZŠ – listopad 2018

1 390 Kč

6. 12. 2018, 9. 1.,
24. 1. a 30. 1. 2019
termín bude
upřesněn (list/pros
2018)
termín bude
upřesněn (list/pros
2018)

kvic.cz/kurz/1319191900
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Jak dělat matematiku zábavně

Z. Čížková

termín bude
upřesněn (jaro 2019)

Nový Jičín

1 810 Kč

kvic.cz/kurz/1321591850

Jak dělat matematiku zábavně

Z. Čížková

termín bude
upřesněn (jaro 2019)

Frýdek-Místek

1 810 Kč

kvic.cz/kurz/2321591850

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

II/2.1 A 2.2 A II/2.4 – VAR. B) MATEMATICKÁ GRAMOTNOST, V ROZSAHU 32 H
NÁZEV
GeoGebra ve výuce geometrie na 2. stupni ZŠ

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

I. Skybová

3 700 Kč

Matematika 1. - 3. ročníku ZŠ Hejného
metodou

A. Ćmoková

9 800 Kč

Matematika 3. - 5. ročníku ZŠ Hejného
metodou

lektoři H-mat

9 800 Kč

Matematické dovednosti předškolních dětí
s použitím prvků pedagogiky Montessori

I. Rádková

5. a 6. 4. 2019

Opava

1 340 Kč

kvic.cz/kurz/5320711900

Aktivní učitel. Tipy pro učitele matematiky.

L. Javorek,
L. Heřman

27. 3. a 3. 4. 2019

Opava

2 480 Kč

kvic.cz/kurz/5325771900

MÍSTO

CENA

II/2.1 A 2.2 A II/2.4 – VAR. B) MATEMATICKÁ GRAMOTNOST, V ROZSAHU 56 H
NÁZEV
Kurz Hejného metody v matematice 1. stupně
ZŠ zaměřený na jednotlivé ročníky
Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ
I, II a III - začínáme s metodou a učíme podle
učebnic A, B a C

LEKTOR

TERMÍN

lektoři H-mat

17 000 Kč

lektoři H-mat

17 000 Kč

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

OD ČÍSEL K PROMĚNNÝM?
Chápání a ovládání výrazů je pro žáky velmi důležité z hlediska jejich dalšího studia matematiky. Přijďte se seznámit s novými
atraktivními formami vysvětlení a procvičování učiva o proměnných, odneste si sebou do své praxe připravené i vlastnoručně
vytvořené materiály, které žákům pochopení učiva usnadní. Pozornost bude věnována rovněž obávaným slovním úlohám. Své
zkušenosti z výuky budou na setkáních vzájemně sdílet.
Rozsah 16 h

LOGIKA A SCHOPNOST APLIKACE V MATEMATICE
Logické myšlení a schopnost aplikace je v matematice to, co bychom chtěli u žáků rozvíjet. Program Vám nabídne netradiční
úlohy, z celého průřezu učiva matematiky na základní škole, rozvíjející logické myšlení žáků a schopnost aplikace nabytých znalostí
v komplexních úlohách. Schopnost logického řešení úkolů je výhodou zvládnutí přijímacího řízení na střední školy. Součástí
jednotlivých setkání bude i seznámení s koncepcí přijímacích zkoušek, ukázky a rozbory příkladů.
Rozsah 16 h

ARITMETIKA V HEJNÉHO METODĚ PRO 1. - 3. ROČNÍK ZŠ
Cyklus dílen je určen především pro učitele 1. – 3. ročníku ZŠ, kteří chtějí začít nebo nedávno začali učit matematiku Hejného
metodou. Tato metoda je zaměřená na budování mentálních schémat matematických objektů (pojmů, procesů a vztahů), tedy
postupné vytváření provázané struktury představ těchto objektů v mysli žáka. Prostředkem budování schémat jsou zkušenosti
žáka v různorodých prostředích.
Po úvodním seznámení s východisky a zásadami vzdělávání Hejného metodou (2 hodiny) budou účastníci pracovat v aritmetických
prostředích 1. – 3. ročníku ZŠ. V těchto prostředích budou od jednoduchých konkrétních modelů ke složitějším obecným stavět
aritmetiku 1. stupně ZŠ, a to s důrazem na 1. – 3. ročník ZŠ a informativním odkazem na MŠ a vyšší ročníky. Vyzkouší si různé
manipulativní činnosti a didaktické postupy. Zamyslí se nad propojením aritmetických prostředí navzájem a propojením
aritmetických prostředí s geometrickými. Ukážou si, jak je možné konkrétní matematický objekt současně budovat v různých
prostředích. Budou diskutovat možné strategie řešení úloh. Vše uvidí v ilustracích konkrétními příklady ze školní praxe. Práce
v prostředích zabere 12 hodin. V závěru účastníci vyvodí změny v roli učitele, které Hejného metoda předpokládá, zejména změny
ve způsobu učení, hodnocení, forem a metod práce (2 hodiny).
Rozsah 16 h

ARITMETIKA V HEJNÉHO METODĚ PRO 3. - 5. ROČNÍK ZŠ
Cyklus dílen je určen především pro učitele 3. – 5. ročníku ZŠ, kteří chtějí začít nebo nedávno začali učit matematiku Hejného
metodou. Tato metoda je zaměřená na budování mentálních schémat matematických objektů (pojmů, procesů a vztahů), tedy
Šablony pro MŠ a ZŠ – listopad 2018
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postupné vytváření provázané struktury představ těchto objektů v mysli žáka. Prostředkem budování schémat jsou zkušenosti
žáka v různorodých prostředích.
Po úvodním seznámení s východisky a zásadami vzdělávání Hejného metodou (2 hodiny) budou účastníci pracovat v aritmetických
prostředích 3. – 5. ročníku ZŠ. V těchto prostředích budou od jednoduchých konkrétních modelů ke složitějším obecným stavět
aritmetiku 1. stupně ZŠ, a to s důrazem na 3. – 5. ročník ZŠ a informativním odkazem na nižší a vyšší ročníky. Vyzkouší si různé
manipulativní činnosti a didaktické postupy. Zamyslí se nad propojením aritmetických prostředí navzájem a propojením
aritmetických prostředí s geometrickými. Ukážou si, jak je možné konkrétní matematický objekt současně budovat v různých
prostředích. Budou diskutovat možné strategie řešení úloh. Vše uvidí v ilustracích konkrétními příklady ze školní praxe. Práce
v prostředích zabere 12 hodin. V závěru účastníci vyvodí změny v roli učitele, které Hejného metoda předpokládá, zejména změny
ve způsobu učení, hodnocení, forem a metod práce (2 hodiny).
Rozsah 16 h

GEOMETRIE V HEJNÉHO METODĚ PRO 1. - 3. ROČNÍK ZŠ
Cyklus dílen je určen především pro učitele 1. – 3. ročníku ZŠ, kteří chtějí začít nebo nedávno začali učit matematiku Hejného
metodou. Tato metoda je zaměřená na budování mentálních schémat matematických objektů (pojmů, procesů a vztahů), tedy
postupné vytváření provázané struktury představ těchto objektů v mysli žáka. Prostředkem budování schémat jsou zkušenosti
žáka v různorodých prostředích.
Po úvodním seznámení s východisky a zásadami vzdělávání Hejného metodou (2 hodiny) budou účastníci pracovat
v geometrických prostředích 1. – 3. ročníku ZŠ. V těchto prostředích budou od jednoduchých konkrétních modelů ke složitějším
obecným stavět geometrii 1. stupně ZŠ, a to s důrazem na 1. – 3. ročník ZŠ a informativním odkazem na MŠ a vyšší ročníky.
Vyzkouší si různé manipulativní činnosti a didaktické postupy. Zamyslí se nad propojením geometrických prostředí navzájem
a propojením geometrických prostředí s aritmetickými. Ukážou si, jak je možné konkrétní matematický objekt současně budovat
v různých prostředích. Budou diskutovat možné strategie řešení úloh. Vše uvidí v ilustracích konkrétními příklady ze školní praxe.
Práce v prostředích zabere 12 hodin. V závěru účastníci vyvodí změny v roli učitele, které Hejného metoda předpokládá, zejména
změny ve způsobu učení, hodnocení, forem a metod práce (2 hodiny).
Rozsah 16 h

GEOMETRIE V HEJNÉHO METODĚ PRO 3. - 5. ROČNÍK ZŠ
Cyklus dílen je určen především pro učitele 3. – 5. ročníku ZŠ, kteří chtějí začít nebo nedávno začali učit matematiku Hejného
metodou. Tato metoda je zaměřená na budování mentálních schémat matematických objektů (pojmů, procesů a vztahů), tedy
postupné vytváření provázané struktury představ těchto objektů v mysli žáka. Prostředkem budování schémat jsou zkušenosti
žáka v různorodých prostředích.
Po úvodním seznámení s východisky a zásadami vzdělávání Hejného metodou (2 hodiny) budou účastníci pracovat
v geometrických prostředích 3. – 5. ročníku ZŠ. V těchto prostředích budou od jednoduchých konkrétních modelů ke složitějším
obecným stavět geometrii 1. stupně ZŠ, a to s důrazem na 3. – 5. ročník ZŠ a informativním odkazem na nižší a vyšší ročníky.
Vyzkouší si různé manipulativní činnosti a didaktické postupy. Zamyslí se nad propojením geometrických prostředí navzájem
a propojením geometrických prostředí s aritmetickými. Ukážou si, jak je možné konkrétní matematický objekt současně budovat
v různých prostředích. Budou diskutovat možné strategie řešení úloh. Vše uvidí v ilustracích konkrétními příklady ze školní praxe.
Práce v prostředích zabere 12 hodin. V závěru účastníci vyvodí změny v roli učitele, které Hejného metoda předpokládá, zejména
změny ve způsobu učení, hodnocení, forem a metod práce (2 hodiny).
Rozsah 16 h

MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU PRO 2. STUPNI ZŠ I.
Cyklus dílen je určen pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku Hejného metodou cílený
na prostředí aritmetická i geometrická. Seznámíte se se zavedením prostředí na 1. stupni. Zaměříte se na ukázky konkrétních úloh,
na kterých si ukážeme souvislost s učivem 2. stupně a budeme řešit i úlohy navazující - z učebnic 2. stupně. Sami si ověříte, které
zkušenosti žáci řešením úloh získávají. Ukážeme si, k jakým matematickým pojmům dál úlohy směřují, na co žáky připravují.
Seznámíte se s matematickými prostředími. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe.
Rozsah 16 h

JAK DĚLAT MATEMATIKU ZÁBAVNĚ
Na semináři se seznámíte se základními principy pedagogiky Marie Montessori a zjistíte jejich uplatnění v jednotlivých oblastech
matematiky. Seznámíte se, jak se předkládají pomůcky po krocích, podle postupu dítěte, jak se úkoly dělí na jednotlivé dílčí
postupy, jak necháváme dítě přijít si na poznatky samy. Jejich „aha“ je vede k pochopení a trvalosti takto nabytých vědomostí.
Marie Montessori mluví o matematice jako o nástroji k poznání světa, jako o smyslovém zážitku.
Rozsah 16 h
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GEOGEBRA VE VÝUCE GEOMETRIE NA 2. STUPNI ZŠ
Ač se bude pracovat na PC, nemusí se bát ani úplní začátečníci. Společně lze zvládnout i zdánlivě nemožné. Zbavíme Vás
případných obav z použití IT ve výuce matematiky, seznámíme s GeoGebrou a souvisejícími aplikacemi či weby, s možnostmi
pohodlného ukládání vytvořených materiálů a v neposlední řadě si ukážeme konkrétní způsoby zatraktivnění výuky geometrie
a zvýšení názornosti pro žáky. Předkládané metody jsou ověřeny dlouholetou pedagogickou praxí.
Rozsah 32 h

MATEMATIKA 1. - 3. ROČNÍKU ZŠ HEJNÉHO METODOU
Cyklus dílen je určen především pro učitele 1. - 3. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou.
Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Cyklus dílen bude cílit především na prostředí
v nejnižších ročnících základní školy. Jedná se o prostředí, která otevírají žákovi svět čísel a svět tvarů přirozenou formou, přes
prožitky pohybem, manipulacemi, přes zrakové, hmatové i sluchové vjemy. V mysli žáků se tak buduje hustě propojená síť
poznatků. Zaměříme se na ukázky a řešení konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem vyšších ročníků. Účastníci se
dále seznámí, jak se žáci učí pracovat s daty, např. vyčíst informace z tabulky, později i grafu, nebo zaznamenávat informace do
tabulky, později i tvořit graf.
Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe. Rovněž se účastníci seznámí s ukázkami žákovských řešení,
videonahrávkami z vyučovacích hodin a jejich analýzou.
Rozsah 32 h

MATEMATIKA 3. - 5. ROČNÍKU ZŠ HEJNÉHO METODOU
Cyklus dílen je určen především pro učitele 3. - 5. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou.
Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Cyklus dílen bude cílit především na prostředí
v nejnižších ročnících základní školy. Jedná se o prostředí, která otevírají žákovi svět čísel a svět tvarů přirozenou formou, přes
prožitky pohybem, manipulacemi, přes zrakové, hmatové i sluchové vjemy. V mysli žáků se tak buduje hustě propojená síť
poznatků. Zaměříme se na ukázky a řešení konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem vyšších ročníků. Účastníci se
dále seznámí, jak se žáci učí pracovat s daty, např. vyčíst informace z tabulky, později i grafu, nebo zaznamenávat informace do
tabulky, později i tvořit graf.
Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe. Rovněž se účastníci seznámí s ukázkami žákovských řešení,
videonahrávkami z vyučovacích hodin a jejich analýzou.
Rozsah 32 h

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ S POUŽITÍM PRVKŮ PEDAGOGIKY MONTESSORI
Seminář rozdělený na teoretickou a praktickou část dává nahlédnout do oblasti matematiky a geometrie inspirované pedagogikou
Marie Montessori. Úvod je zaměřený na utváření matematických schopností v souvislosti s vývojovými stadii dětí a dále se
postupuje popisem senzitivního období pro matematiku a geometrii. Vše je doplňováno vhodnými jednouchými pomůckami, které
lze vyrobit z vlastních zdrojů, což bude následovat v praktické části semináře.
Rozsah 16 h

AKTIVNÍ UČITEL. TIPY PRO UČITELE MATEMATIKY.
Chcete si odnést praktické tipy a inspirace do své hodiny matematiky? Přijďte si sami vyzkoušet, jak konkrétní aktivity moderovat.
Nejdříve lektor předvede výukovou metodu, následuje zpětná vazba od účastníků a moderování samotnými účastníky. Sami si
ihned vyhodnotíte použitelnost pro svou praxi a tvoříte si seznam toho, co využijete ve své každodenní praxi. Díky modelovým
cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v průběhu školení. Všechny praktické dovednosti jsou založeny na konkrétních
situacích školního prostředí.
Rozsah 16 h
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12. CIZÍ JAZYKY PRO ZŠ
II/2.1, 2.2 ČI 2.6 VAR. C) CIZÍ JAZYKY, V ROZSAHU 16 H
NÁZEV
Nové možnosti v hodinách španělského jazyka

LEKTOR

MÍSTO

M. Kuchnová

Výuka anglického jazyka v „Mixed-Ability
Classes“ na 2. stupni ZŠ

Jurčková,
Trnová,
Vařeková
D. Csatová,
P. Trunkátová

Výuka anglického jazyka v „Mixed-Ability
Classes“ na 2. stupni ZŠ

D. Csatová,
P. Trunkátová

Výuka anglického jazyka v „Mixed-Ability
Classes“ na 1. stupni ZŠ

TERMÍN

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

2 130 Kč
1 380 Kč
1 380 Kč
26. a 31. 10. 2018

Ostrava

1 380 Kč

Nepřestávej mluvit! Nová konverzační témata
pro učitele španělštiny ELE

I. Contreras

2 530 Kč

Výuka německého jazyka ve třídách
s heterogenními dovednostmi žáků na 2. st. ZŠ

Plachtová,
Grygarová

1 380 Kč

kvic.cz/kurz/6319061850

Reading Skills – Rozvíjení čtenářské
gramotnosti

S. Doláková

6. 11. a 27. 11. 2018

Opava

1 860 Kč

kvic.cz/kurz/5322851850

Začínám učit angličtinu

S. Doláková

18. a 24. 10. 2018

Nový Jičín

1 670 Kč

kvic.cz/kurz/1322491850

Učme němčinu hravě a netradičně

R.
Doubravová

1 590 Kč

II/2.1, 2.2 ČI 2.6 VAR. C) CIZÍ JAZYKY, V ROZSAHU 32 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

různí lektoři

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

R.
Klementová

1 x týdně, odpol., od
15. 10. 2018

Nový Jičín

5 600 Kč

kvic.cz/kurz/1324541850

D. Pavelková

jaro 2019

Ostrava

5 500 Kč

kvic.cz/kurz/6317151850

TERMÍN
1 x týdně - čtvrtek
od ledna 2019
15:30 h
1 x týdně - čtvrtek
od ledna 2019
15:30 h

MÍSTO

CENA

Ostrava

5 750 Kč

kvic.cz/kurz/6317731850

Ostrava

5 750 Kč

kvic.cz/kurz/6317741850

Opava

5 750 Kč

kvic.cz/kurz/5317741850

Konverzační kurz ruského jazyka
s metodickými aktivitkami (40 h)

5 600 Kč

II/2.1, 2.2 ČI 2.6 VAR. C) CIZÍ JAZYKY, V ROZSAHU 80 H
NÁZEV

LEKTOR

Kurz anglického jazyka pro začátečníky 2. část

I. Klečkova

Kurz anglického jazyka A1 – 1. část

D. Csatová

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Kurz anglického jazyka A1 – 1. část (pro ŠD)

P.
Schneidrová

Kurz anglického jazyka A1 – 2. část

P.
Schneidrová

Kurz anglického jazyka A2 - 1. část

A. Vrublová

podzim 2018

Frýdek-Místek

5 750 Kč

kvic.cz/kurz/2317761700

Kurz anglického jazyka A2 - 1. část

R.
Klementová

1 x týdně, odpol.,
od 4. 2. 2019

Nový Jičín

5 750 Kč

kvic.cz/kurz/1317761800

Kurz anglického jazyka A2 – 2. část

S. Martinková

Kurz anglického jazyka B1 - 2. část

R.
Klementová

Jolly Phonics – hravá a interaktivní metoda
ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ

J. Bártová

jaro 2019

5 750 Kč

5 750 Kč
1 x týdně, odpoledne,
úterý,
od 16. 10. 2018
1 x týdně odpol,
od 7. 11. 2018

Nový Jičín

5 750 Kč

kvic.cz/kurz/1317791800

Nový Jičín

8 100 Kč

kvic.cz/kurz/1322871750

NOVÉ MOŽNOSTI V HODINÁCH ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA
Chcete se dozvědět, jak využívat techniku v hodinách španělského jazyka? Na semináři se seznámíte s materiály a cvičeními, které
jsou lehce dosažitelné z internetových stránek. V různých aplikacích si vyzkoušíte sami materiály pro výuku vytvořit. Budete se
zabývat tématy, jako jsou filmy, hudba, online časopisy a práce s nimi. Odnesete si náměty na nové aktivity, které obohatí vaši
výuku.
Rozsah 16 h (rozděleno do 4 odpoledních setkání)
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VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V „MIXED-ABILITY CLASSES“ NA 1. STUPNI ZŠ
Učíte v tak zvané „mixed-ability classes“ a nevíte si rady s různou úrovní jazykových schopností a dovedností svých žáků? Chcete
získat základní informace a dovednosti, jak využít vrstevnické a kolaborativní učení? Chcete si osvojit různé metody a formy práce
v heterogenní třídě a kompenzační strategie pro žáky se specifickými poruchami učení? Samozřejmě nesmíme zapomenout také
na žáky nadané a talentované. Seznámíte se s různými aktivitami a využitím autentických materiálů pro rozvoj receptivních
a produktivních dovedností u všech žáků. Zaměříme se také na využití learning stations a drama v hodinách anglického jazyka.
Rozsah 16 h (rozděleno do 4 odpoledních setkání)

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V „MIXED-ABILITY CLASSES“ NA 2. STUPNI ZŠ
Nevíte si rady s různou úrovní jazykových schopností žáků v rámci jedné skupiny? Hledáte způsoby, jak vytvořit vhodné materiály,
motivovat a zapojit všechny žáky a zároveň diferencovat práci v hodině tak, abyste naplnili vzdělávací cíle u všech žáků? Cílem
tohoto čtyřdílného semináře je nabídnout vám metody práce a strategie výuky v těchto různorodých skupinách. Nastíníme si
specifika práce s nadanými žáky a zároveň se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v jedné skupině.
Semináře jsou vedeny v českém a anglickém jazyce a představí vám vybrané metody pro rozvoj receptivních a produktivních
jazykových dovedností.
Rozsah 16 h (rozděleno do 4 odpoledních setkání)

NEPŘESTÁVEJ MLUVIT! NOVÁ KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO UČITELE ŠPANĚLŠTINY ELE
Právě vám, učitelům španělštiny, je určen tento seminář veden rodilou mluvčí Isabel Contreras, která vás seznámí s využitím
různých informačních a komunikačních technologií v hodinách španělského jazyka. Budete mít možnost prohloubit své schopnosti
aplikace nové slovní zásoby a mluvených slovních obratů v různých aktivitách. Díky široké bibliografii navíc získáte početné
prostředky jako inspiraci, jak pracovat s jednotlivými tématy ve svých vlastních hodinách.
Rozsah 16 h (rozděleno do 4 odpoledních setkání)

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA VE TŘÍDÁCH S HETEROGENNÍMI DOVEDNOSTMI ŽÁKŮ NA 2. ST. ZŠ
Nevíte si rady s různou úrovní jazykových schopností žáků v rámci jedné skupiny? Hledáte způsoby, jak vytvořit vhodné materiály,
motivovat a zapojit všechny žáky a zároveň diferencovat práci v hodině tak, abyste naplnili vzdělávací cíle u všech žáků? Cílem
tohoto čtyřdílného semináře je nabídnout učitelům německého jazyka pestrou škálu činností a metod, které pedagog aplikuje
v heterogenních třídách. Nastíníme si specifika práce s nadanými žáky a zároveň se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
v jedné skupině.
Semináře jsou vedeny v českém a německém jazyce a představí vám vybrané metody pro rozvoj receptivních a produktivních
jazykových dovedností vhodných pro žáky 2. st. ZŠ.
Rozsah 16 h (rozděleno do 4 odpoledních setkání)

READING SKILLS – ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Vzdělávací program je zaměřený na vytváření návyku správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu.
Činnosti k procvičování čtenářských technik poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění
a zapamatování si obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických
i moderních pohádek a příběhů, zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství apod.).
Ukáže vám, jak si připravovat vlastní aktivity a pracovní listy založené na obsahu textu. Poznáte důležitost vizualizace obsahu
textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků (vizuální, poslechové a pohybové).
Praktické vyzkoušení použitých metod práce vám poskytuje možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé
dramatiky a tipů jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi.
Rozsah 16 h (2 x 8 h)

ZAČÍNÁM UČIT ANGLIČTINU
Kurz pomáhá učitelům, kteří jsou postaveni před úkol začít učit anglický jazyk bez předchozích zkušeností. Ukážeme vám, jak vést
hodinu, jak naplánovat aktivity a jak je kombinovat tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků, vzbudili zájem o cizí jazyk. Naučíme
vás vést žáky k pochopení obsahu jazyka na základě poslechu, k samostatnému, plynulému projevu, seznamovat je se základy
čtení s porozuměním a psaní v cizím jazyce. Ukážeme vám, jak pracovat s méně tradičními, ale efektivními metodami, jak procvičit
náročné jazykové úkoly, jak organizovat lekci. Z kurzu si odnesete celou řadu námětů i praktických materiálů, které ihned využijete
ve svých třídách.
Rozsah 16 h (2 x 8 h)

UČME NĚMČINU HRAVĚ A NETRADIČNĚ
Německý jazyk vyučuji jako druhý cizí jazyk na technicky zaměřené škole již od roku 1993. Potýkám se s problémy motivace žáků
k učení německého jazyka, práce v početných skupinkách žáků s velmi rozdílnými znalostmi jazyka. To vše mě neustále nutí hledat
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nové způsoby, jak žáky zaujmout, něco je naučit a motivovat je k tomu, aby byli ochotni se něco naučit sami. Účastním se
metodických seminářů NEJ, jezdím na letní jazykové školy NEJ. Ve výuce používám počítač, zdroje získané na internetu, německé
písničky, videa, nahrávky, různá online cvičení. Tvoříme komiksy, prezentace, filmy, časopisy. Hrajeme hry, učíme se pohybem.
O tyto své zkušenosti bych se s vámi ráda podělila na tomto cyklu seminářů.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 dnů)

KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Klasický konverzační kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí je zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující
komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché každodenní způsoby
pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem,
které se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.)
Rozsah 40 h (20 odpoledních setkání po 2 hodiny)

KONVERZAČNÍ KURZ RUSKÉHO JAZYKA S METODICKÝMI AKTIVITKAMI
Kurz se věnuje rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Přináší
ukázky aktivit, nápadů, na jejichž základě je možno vhodně a účinně nacvičovat 4 jazykové dovednosti – čtení, mluvení, poslech
a psaní. Vyzkoušíte si praktické činnosti, které slouží k nácviku řečových dovedností, ke zkvalitnění, zefektivnění a oživení výuky
ruského jazyka.
Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se nás bezprostředně týkají (např.
základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.).
Rozsah 40 h (20 odpoledních setkání po 2 hodiny)

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY – 2. ČÁST
Kurz anglického jazyka pro začátečníky je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům ve školství bez odborné způsobilosti pro
výuku anglického jazyka. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj
všech řečových dovedností. Po úspěšném absolvování kurzu budou výstupní znalosti účastníků na úrovni A1 podle SERR.
Rozsah 80 h (dlouhodobé kurzy 2 až 3 h týdně)

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA SE VSTUPNÍ ÚROVNÍ A1 AŽ B1
U všech jazykových úrovní (A1 – B1 dle SERR) se jedná o kurzy zaměřené na zvyšování jazykových kompetencí učitelů
a pedagogických pracovníků ve školství bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, Kurzy jsou zaměřeny na rozšiřování
obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti a rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností.
Rozsah 80 h (dlouhodobé kurzy 2 až 3 h týdně)

JOLLY PHONICS – HRAVÁ A INTERAKTIVNÍ METODA VE VÝUCE ANGLIČTINY NA 1. STUPNI ZŠ
Kurz anglické fonetiky pro začátečníky. Přestaňme dětem říkat, že v angličtině se slova jinak čtou a jinak píší. Není to pravda.
Anglický pravopis má své zákonitosti – pojďme je děti učit a zábavnou formou jim ukázat, že v anglickém jazyce je potřeba myslet
anglicky a ne česky.
Učitelé se seznámí se zábavnou (Jolly), interaktivní, hravou, tvořivou a jasnou formou výuky anglické fonetiky (Phonics), která
pomáhá pochopit anglický pravopis. Žáci se učí angličtinu opravdu poslouchat. Slyšené pak převádět v písemné. Začínají pracovat
s hláskou, hlásky spojují a vytvářejí slova a postupně zjišťují, že anglický pravopis má systém a je možno pochopit zákonitosti
psaného projevu. Metoda, která učitelům otevírá možnost tvůrčí práce s žáky. Už není nutné sedět jen nad pracovním sešitem, je
možno aktivně pracovat. Výborná metoda pro dyslektické žáky.
Rozsah 80 h (dlouhodobý kurz 4 – 5 h týdně odpoledne)CLIL ve výuce na ZŠ

II/2.12 CLIL VE VÝUCE NA ZŠ (DOPORUČENOU SOUČÁSTÍ ŠABLONY JE DVPP PRO NEJAZYKÁŘE)
NÁZEV
CLIL v praxi na 2. st. ZŠ (8 h)

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

P. Trunkátová

1 140 Kč

English in your hands (CLIL na 1. st. ZŠ) (8 h)

S. Zajacová

970 Kč

Učíme efektivně, učíme CLILem

S. Doláková

CLIL V PRAXI aneb English & Yoga Retreat pro
učitele

P.
Schneidrová
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15. 4. a 13. 5. 2019

Nový Jičín

2 000 Kč

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

kvic.cz/kurz/1319041900

2 320 Kč
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CLIL V PRAXI NA 2. ST. ZŠ
Výuková metoda CLIL představuje účinný přístup k výuce cizích jazyků na školách, vyučující mohou vést své žáky k praktickému
upevnění získaných jazykových dovedností v nejazykových předmětech. Proč se tedy neseznámit se způsoby a metodami, jak
nejlépe dosáhnout jazykové i obsahové kultivace, která je zcela nenásilná. Navíc je to příležitost i pro nás, vyučující, zdokonalit se
v jazykových kompetencích a vychovávat jazykově a kulturně adaptabilního Evropana.
Rozsah 8 h (celodenní seminář)

ENGLISH IN YOUR HANDS (CLIL NA 1. ST. ZŠ)
Už na 1. st. ZŠ můžete uplatnit metodu CLIL, která vede žáky k upevnění jazykových dovedností v nejazykových předmětech.
Na tomto semináři spojeném s dílnou a náslechovou hodinou zjistíte, jak zábavná (pro žáky i učitele) může být výuka pracovních
činností v 1. a ve 2. ročníku, pokud je vedená v angličtině.
Rozsah 8 h (celodenní seminář)

UČÍME EFEKTIVNĚ, UČÍME CLILEM
Přijďte se seznámit s metodou CLIL a možnostmi, jak tuto metodu využívat ve své pedagogické praxi. Nabídneme vám inspiraci,
jak do hodin v běžném rozvrhu začlenit aktivity na rozvoj znalostí anglického jazyka.
Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak propojit obě jazykové oblasti bez nutnosti doslovného překladu, jak zvyšovat zájem
žáků o probíranou problematiku, jak je zaujmout, nabídnout jim atraktivní činnosti na procvičení čtenářských dovedností,
matematických technik, rozvoj prezentačních dovedností a spolupráce a podílení se na objektivním hodnocení své práce.
Součástí kurzu bude i část věnovaná diskuzi, ve které si budete moci vyměňovat zkušenosti ze své práce s použitím učiva ze svých
běžných hodin.
Rozsah 16 h (2 celodenní semináře)

CLIL V PRAXI ANEB ENGLISH & YOGA RETREAT PRO UČITELE
CLIL v praxi aneb English & Yoga Retreat je kombinovaná vzdělávací akce v angličtině/s angličtinou a jógou. Aneb jak umět
v angličtině v rámci výuky formou CLIL pracovat se žáky a studenty na dechových, relaxačních a pohybových technikách
vycházejících z jógového učení. Cílem je vytvořit harmonickou a pozitivně naladěnou atmosféru ve třídě. Seminář je určen nejen
pro inovativní a kreativní učitele, kteří chtějí vystoupit ze stereotypu a do své výuky nebo práce se třídou a žáky přinést něco
nového.
Rozsah 16 h (2 celodenní semináře)
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13. INKLUZE NA ZŠ
II/2.1 INKLUZE, V ROZSAHU 16 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

M. Kropíková,
D. Forýtková

2 260 Kč

Pedagogická diagnostika žáka na základní škole

M. Kropíková,
D. Forýtková

2 420 Kč

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Grafomotorika a vše, co k ní patří

Y. Heyrovská

12. a 13. 11. 2018

Ostrava

1 990 Kč

kvic.cz/kurz/6319511851

Grafomotorika a vše, co k ní patří

Y. Heyrovská

8. a 9. 4. 2019

Nový Jičín

1 990 Kč

kvic.cz/kurz/1319511850

Práce s dětmi s poruchami chování

N. Gavendová,
K. Vítková

5. a 6. 11. 2018

Ostrava

2 580 Kč

kvic.cz/kurz/6313821850

Práce s dětmi s poruchami chování (20 h)

N. Gavendová,
K. Vítková

4. a 5. 3. 2019

Opava

2 580 Kč

kvic.cz/kurz/5313821900

Řešení rizikových projevů chování

K. Vítková,
N. Gavendová

1 420 Kč

Praktické dovednosti pedagogů pro práci
s heterogenní třídou

M. Mikulková

1 800 Kč

Školní poradenské pracoviště a jeho role při
realizaci podpůrných opatření

D. Vilášková

1 320 Kč

Tandem - spolupráce pedagoga s asistentem

M. Škardová,
Z. Dlabola

2 300 Kč

Vzdělávání žáka s poruchou autistického
spektra v ZŠ

K. Kopřivová
S. Gengelová

5. a 6. 11. 2018

Ostrava

2 070 Kč

Frýdek-Místek,
Ostrava

1 490 Kč

Péče o mimořádně nadané žáky na 1. st. ZŠ

R. Muchová

Jak vytvořit efektivní strukturu reedukační
péče

Š. Sohrová

1 850 Kč

M. Kropíková,
D. Forýtková

1 900 Kč

Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků
se SPU, SPCH
Formativní hodnocení a zpětná vazba

L. Kyncl

26. a 27. 11. 2018

Ostrava

2 420 Kč

kvic.cz/kurz/6322051850

kvic.cz/kurz/6324491950

Problémové skupiny žáků, které nás stojí
hodně sil

K. Opravil

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD

L. Bínová

31. 10. a 28. 11.
2019

Opava

1 980 Kč

kvic.cz/kurz/5322931950

Práce se skupinami žáků a se třídami, které nás
stojí hodně sil

K. Opravil

11. a 12. 2. 2019

Nový Jičín

1 590 Kč

kvic.cz/kurz/1320011900

Specifické poruchy učení aneb jak nejlépe
porozumět žákům s SPU

L. Bínová

1 900 Kč

Práce s dětmi a žáky cizinci v předškolních
zařízeních a na I. st. ZŠ

D. Forýtková,
M. Kropíková,
I. Fiurášková

1 930 Kč

1 500 Kč

Reedukace SPU – praktický seminář

L. Bínová

13. 3. 2019
a 3. 4. 2019

Nový Jičín

1 590 Kč

kvic.cz/kurz/1320201900

Reedukace SPU – praktický seminář

L. Bínová

17. a 30. 10. 2019

Frýdek-Místek

1 900 Kč

kvic.cz/kurz/2320201950

Reedukace SPU – praktický seminář

L. Bínová

27. a 28. 11. 2019

Opava

1 900 Kč

kvic.cz/kurz/5320201950

Školní poradenské pracoviště v praxi II

L. Ondráčková,
A. Vašáková

2 290 Kč

II/2.3 INKLUZE, V ROZSAHU 32 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

Reedukace vývojových poruch učení (36 h)

L. Bínová,
R. Abrahamová

27. 2., 28. 2., 20. 3.,
21. 3. 2019

Opava

3 320 Kč

kvic.cz/kurz/5318851900

Reedukace vývojových poruch učení (36 h)

L. Bínová,
R. Abrahamová

2., 3., 16., a 23. 10.
2019

Ostrava

3 900 Kč

kvic.cz/kurz/6318851950

O. Zelinková

25. a 26. 10.
4. a 5. 12. 2018

Ostrava

4 120 Kč

kvic.cz/kurz/6316131850

Specifické poruchy učení - důkladně
a prakticky (40 h)
Společné vzdělávání aneb žák s potřebou
podpůrných opatření v základní škole (32 h)
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G. Vojtěšková

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

3 240 Kč
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SPOLUPRÁCE UČITELE A ASISTENTA PEDAGOGA
Seznámíte se s kompetencemi asistenta pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících a pracovní náplni asistentů pedagoga.
Zaměříte se na spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga, který je přidělen žáku nebo ke třídě. Ujasníte si role učitele,
asistenta pedagoga a spolupráci rodiče. Součástí každého semináře je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou
v rámci spolupráce objevit.
Rozsah 16 h

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA ŽÁKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka učitelem ve škole je základem toho, že žák nebude ohrožen syndromem
školní neúspěšnosti. Na semináři se zaměříte na objasnění základních pojmů pedagogické diagnostiky, na diagnostické
kompetence učitele a základní diagnostické metody. Součástí semináře je praktický nácvik získaných poznatků, diskuse a rozbor
příkladů z praxe.
Rozsah 20 h

GRAFOMOTORIKA A VŠE, CO K NÍ PATŘÍ
Seznámíte se s novými poznatky výzkumu a praxe ve vztahu k inkluzi, s pomůckami používanými v oblasti grafomotoriky u dětí
předškolního a mladšího školního věku, poznáte metody využitelné pro prevenci a řešení poruch psaní. Seznámíte se s metodou
zaměřenou na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku, koordinaci laterální ruky dítěte,
jako prevenci poruch psaní.
V praktické části si osvojíte metodiku tréninkového programu na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního
a školního věku tak, abyste mohli při práci s dětmi/žáky samostatně tréninkový program aplikovat. Seznámíte se s možnosti
aplikace programu i při práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozsah 16 h

PRÁCE S DĚTMI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ
Na semináři se seznámíte s metodikou práce s dětmi s poruchami chování, které jsou integrovány do podmínek běžných škol,
s příčinami, projevy a souvislostmi kontinua. Naučíte se používat edukační postupy - pozitivní posilování, monitoring,
strukturované učení, rozvoj sociálních dovedností (komunikace, asertivita, práce s emocemi a agresivitou). Cílem celého semináře
bude dát účastníkovi komplexní přehled péče a současně i edukace rodičů dětí s poruchami chování.
Rozsah 20 h

ŘEŠENÍ RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ
Seminář představuje účinné strategie pro práci s neklidnými a agresívními žáky. Seznámíte se s životními situacemi žáků, které
mohou být pro ně rizikové, se způsoby předcházení těmto rizikům, s možnostmi včasných intervenčních zásahů u žáků. Prohloubíte
své znalosti o ADHD a poruchách chování, opozičním vzdoru, syndromu CAN, na modelových situacích si vyzkoušíte doporučované
postupy zvládání problémových situací a komunikaci s neklidnými a agresívními žáky.
Rozsah 16 h

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PEDAGOGŮ PRO PRÁCI S HETEROGENNÍ TŘÍDOU
Učitelé jsou mnohdy postaveni do role manažerů, aniž by chtěli, aniž by na to byli připraveni. Stávají se lídry, koordinátory,
motivátory, kontrolory i hodnotiteli. Mnohovrstevná role učitele předpokládá, že pedagogové „někde“ získají dovednosti
potřebné pro výkon své profese. A to nejen na poli odbornosti, vyučovaného předmětu, ale zejména pro práci s lidmi - s žáky,
jejich rodiči i kolegy. Na tomto semináři posílíte své kompetence a dovednosti při práci s heterogenní třídou. Získáte podporu
stability a zdravé sebejistoty jako nástroje pedagoga při práci se žáky. Seminář nabídne několik základních oblastí a podpoří
pedagoga v jejich práci s heterogenní třídou. Budete schopni reflektovat vlastní zdroje osobnostního rozvoje.
Rozsah 16 h

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO ROLE PŘI REALIZACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ŠKOLY
Vzdělávací program poskytuje základní orientaci v legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona a jejich
promítnutí do činnosti školských poradenských pracovišť a sítě poradenských zařízení. Představí vám možnosti školního
poradenského pracoviště jako systému k zajištění podpůrných opatření ve škole. Rozlišíte kompetence a náplně práce školního
speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence a výchovných poradců. Budete se zabývat vymezením 1. stupně
podpůrných opatření (PO), plánu pedagogické podpory (PLPP). Seznámíte se s podpůrnými opatřeními 2. stupně, tvorbou
individuálních vzdělávacích plánů, rolí koordinátora ŠVP při aplikaci změn RVP ZV, s korekcemi a úpravami ŠVP.
Rozsah 16 h
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TANDEM – SPOLUPRÁCE S ASISTENTEM PEDAGOGA
Chcete zlepšit spolupráci pedagoga s asistentem?
Na tomto semináři si osvojíte a posílíte dovednosti potřebné k vytváření a udržování vztahů na principu partnerského přístupu,
zlepšíte jak efektivně komunikovat, osvojíte si strategie, které pomáhají při řešení a předcházení konfliktu. Vyzkoušíte si společně
naplánovat konkrétní aktivity a činnosti, které směřují k podpoře inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky z odlišného kulturního
prostředí, s odlišnými životními podmínkami a jinými žáky zastoupených ve třídách. V rámci vzdělávacího programu se seznámíte
prostřednictvím krátkých videí s příklady dobré praxe škol českých i zahraničních, které již mají zkušenosti s inkluzivním
vzděláváním, se zapojováním rodin do vzdělávání či s tandemovou spoluprací pedagogů.
Rozsah 17 h (rozděleno do 2 setkání)

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ZŠ
Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům základních škol. Přibližuje problematiku žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami – konkrétně žáků s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na porozumění prožitkům a potřebám těchto žáků.
Na semináři se seznámíte s konkrétními projevy poruch autistického spektra, s platnou legislativou, kompetencemi ŠPZ jako
partnera v inkluzivním vzdělávání. Získáte přehled o možnostech vzdělávání těchto žáků dle metodiky strukturovaného učení.
Nahlédne do specifik výchovy dítěte s PAS a role rodiny jako stěžejního partnera úspěšné inkluze. Snáze pak budete ve třídě řešit
konfliktní situace. Získáte zvýšené sebevědomí při práci s těmito žáky, rozšíříte si své pracovní kompetence.
Časový rozsah semináře (dvoudenní setkání) umožňuje podrobnější práci s konkrétními příklady z praxe jednotlivých účastníků.
Nabízí prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, pohledů, námětů. Lektorům pak poskytuje možnost s dotazy ze strany
frekventantů kazuisticky pracovat a uvádět příklady dobré praxe.
Rozsah 16 h

PÉČE O MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY NA 1. ST. ZŠ
Vzdělávací program je koncipován jako seminář a praktická dílna. Seznámíte se s projevy a identifikací mimořádně nadaného žáka
a dozvíte se o možnostech jeho podpory ve výuce i v mimoškolních aktivitách. V praktické dílně si vyzkoušíte některé didaktické
metody, formy práce a strategie. Součástí semináře je otázka využití iPadu. V závěru teoreticky zakotvíte získané poznatky
na základ reflexe předcházejících činností. Odnesete si Zásobník nápadů a elektronickou podobu metodiky Zajímavá matematika
pro 1. stupeň.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

JAK VYTVOŘIT EFEKTIVNÍ STRUKTURU REEDUKAČNÍ PÉČE
Chcete-li vidět výsledky své práce v rámci reedukační péče s dítětem, naučíme Vás, jak vypracovat efektivní strukturu po logických
krocích. Představíme si soubory speciálně pedagogických postupů a metody práce zaměřené na rozvoj oslabených nebo
nevyvinutých funkcí. Nabízíme široké spektrum pomůcek k rozvoji dílčích funkcí. Představíme systematickou podporu
ve spolupráci s rodinou, pravidla pro domácí přípravu.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

EFEKTIVNÍ HODNOCENÍ A SPECIFIKA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPU, SPCH
Seminář je určen všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro
pojetí hodnocení jako cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka – žákům dává informace o nich samých, o jejich úspěších
a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli. A právě proto by hodnotící dovednost učitele
měla obsáhnout i jiné aspekty, než na které je on (i jeho žáci) zvyklý. Vzdělávací program se zaměřuje dále na specifičnost
hodnocení výchovně vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných, a zároveň vyzdvihuje propojení
závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení. Vysvětluje, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky
odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka.
Obsahem semináře je i doporučení, jak vysvětlit rodičům hodnocení a jak rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích u žáka.
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA
Na semináři se účastníci seznámí se základními strategiemi a technikami hodnocení se zvláštním zřetelem k hodnocení
formativnímu (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení, tvorba objektivních
školních pravidel a kritérií hodnocení žáka), které významným způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání. Důraz bude kladen
na praktickou aplikovatelnost a zkušenosti ve vlastní výuce s ohledem na individuální přístup k žákům.
Rozsah 16 h
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PROBLÉMOVÉ SKUPINY ŽÁKŮ, KTERÉ NÁS STOJÍ HODNĚ SIL
Seminář je založen na teoreticko-praktických základech, které jsou v průběhu zapracovány do práce s konkrétními třídami se
zaměřením na děti a žáky z kulturně odlišného prostředí a s odlišnými životními podmínkami. Témata:
• role učitele jako jednotlivce a týmového hráče,
• vliv pravidel-nepravidel na klima školy a možnosti ovlivnit třídu jako celek,
• práce s motivací a demotivací jednotlivců a skupin,
• role třídních učitelů na klima třídy, třídní učitel jako komunikátor
• práce s konkrétními problematickými jedinci v heterogenní třídě
•
jak připravittížných rozhovorů s rodiči
Rozsah 16 h (rozděleno do 2 setkání)

NEKLIDNÉ DÍTĚ – PROBLEMATIKA ADHD/ADD
Seminář Vám ukáže, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí, žáků s ADHD/ADD. Nabídne Vám možnosti, jakým způsobem
upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte, žáka na výsledky jeho školní práce, práci celé
třídy a vztahy v kolektivu dětí. Budou předány konkrétní postupy, jak vytvářet u dětí/žáků s ADHD/ADD příležitosti ke sdělení svých
pocitů ve výuce nebo mezi spolužáky. Cílem semináře je poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě.
Rozsah 16 h

PRÁCE SE SKUPINAMI ŽÁKŮ A SE TŘÍDAMI, KTERÉ NÁS STOJÍ HODNĚ SIL
Na semináři se seznámíte s technikami a formami práce se žáky, kteří svým chováním a reakcemi na sebe upozorňují, provokují
své okolí a rozbíjí strukturu vyučovací hodiny. Seminář poskytne základní informace o typech rizikového chování, s nimiž se můžete
setkat v třídních kolektivech. Seznámíte se se stupni užité agresivity v třídních kolektivech a rizicích konfliktů mezi dívkami
a chlapci, s příčinami, které spouští a vyvolávají agresivní reakce jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů. Na semináři si prakticky
vyzkoušíte techniky pomáhající sebeovládání a zvládání negativních emocí.
Rozsah 16 h

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ ANEB JAK NEJLÉPE POROZUMĚT ŽÁKŮM S SPU
Formou praktických ukázek, vedle samotného odborného výkladu k problematice SPU, se pedagogové nejsnáze seznámí
s problematikou SPU a jejím dopadem na běžný život, výuku a učení žáků se SPU.
Rozsah 16 h

PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY CIZINCI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A NA I. ST. ZŠ
Na semináři prohloubíte své komunikační dovednosti pro začleňování dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem do předškolních
zařízení a I. st. ZŠ, naučíte se aplikovat nové poznatky do komunikace s rodiči cizinci, osvojíte si principy verbální a neverbální
komunikace a schopnost asertivního jednání, obdržíte materiály, metodická doporučení a osvojíte si praktické dovednosti nutné
pro práci s dětmi/žáky z odlišného jazykového prostředí. Posílíte své kompetence při začleňování dětí s odlišným mateřským
jazykem do českého předškolního vzdělávání. Získáte informace a praktické náměty k jazykovému rozvoji a přípravě žáků cizinců
pro vstup do základního školství.
Rozsah 16 h

REEDUKACE SPU – PRAKTICKÝ SEMINÁŘ
Kurz k posílení pedagogických kompetencí při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k požadavkům
1. a 2. stupně ZŠ.
Rozsah 16 h

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ V PRAXI II
Seminář je určen poradenským pracovníkům z těch škol, kde funguje školní poradenské pracoviště, a také ze škol, kde chtějí školní
poradenské pracoviště vybudovat a celkově zkvalitnit poskytované poradenské služby; proto je seminář určen výchovným
poradcům, školním psychologům, školním speciálním pedagogům, školním metodikům prevence; vhodná je účast celých týmů
poradenských pracovníků z jedné školy, případně společně se členem vedení školy.
Seminář se věnuje těmto tématům: Legislativa rámující poskytování poradenských služeb; Obsah poskytování služeb, jejichž
poskytování je v kompetenci školy; Podmínky pro budování školního poradenského pracoviště ve vlastní škole, mapování
aktuálních problémů školy, SWOT analýza; Budování školního poradenského pracoviště – organizační struktura, náplně práce,
vedení dokumentace, ukotvení v organizační struktuře školy; Role jednotlivých poradenských pracovníků ve škole (výchovný
poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), koordinace služeb, komunikace uvnitř ŠPP;
Program poradenských služeb (plán činností na školní rok); Příklady dobré praxe - konkrétní činnosti a jejich vyhodnocování
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v oblastech: zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti, primární prevence
rizikového chování, kariérní poradenství.
Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o.
Rozsah 16 h

REEDUKACE VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ
Jak na specifické vývojové poruchy učení a chování v kontextu lehkých odchylek psychického vývoje u žáků na 1. st. a 2. st. ZŠ?
Zkušené lektorky Vás provedou diagnostikou a následnou reedukací – dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, lehce se
dotknout tématu ADHD. Vše ukáží na praktických cvičeních a příkladech dobré praxe – jak by mohla fungovat spolupráce rodiny,
školy a PPP. Dozvíte se o literatuře a pomůckách včetně PC programů.
Rozsah 36 h (rozděleno do 4 setkání)

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ – DŮKLADNĚ A PRAKTICKY
Společně s Doc. PaedDr. Olgou Zelinkovou, CSc., si osvojíte pedagogickou diagnostiku a reedukaci u žáků se specifickými
poruchami učení. Získáte komplexní pohled na tuto oblast od prvních projevů poruch v předškolním věku až po obtíže přetrvávající
do dospělosti. Seznámíte se s pedagogickými postupy, s psychosociálními důsledky, s existující literaturou a pomůckami včetně
počítačových programů.
Rozsah 40 h

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ANEB ŽÁK S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Seznámíte se s úpravou v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a strukturou podpůrných opatření 1. – 5. stupně.
Budou rozebrána základní specifika jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, SPCH, PAS, zrakové
a sluchové postižení, LMP, NKS, tělesné postižení, kombinované postižení) – „společné vzdělávání“. Získáte informace o změnách
ve speciálním školství a vzdělávání žáků podle §16 odst. 9, o vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými
životními podmínkami a o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků (role ŠPZ a ŠPP).
Rozsah 32 h

14. MENTORING NA ZŠ
II/2.2 A II/2.6 MENTORING, V ROZSAHU 32 NEBO 80 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

Mentorem ve škole (rozsah 32 h)

B. Lazarová,
L. Škarková

Mentorský výcvik pro učitele (rozsah 80 h)

B. Lazarová,
L. Škarková

1. 3., 2. 3., 22.
a 23. 3. 2019
22. - 23. 2.,
5. - 6. 4.,
17. - 18. 5.
a 11. - 12. 10. 2019

MÍSTO

CENA

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Ostrava

6 500 Kč

kvic.cz/kurz/6326211900

Ostrava

13 000 Kč

kvic.cz/kurz/6322721900

MENTOREM VE ŠKOLE
V tomto vzdělávacím programu se budete věnovat tématu poskytování kolegiální podpory mezi učiteli. Cílem je podpořit učitele
v dovednostech poskytovat mentorské vedení svým začínajícím i stávajícím kolegům. Účastníci získají orientaci v terminologii
vztažené k mentoringu, dovednosti naslouchat a vyjednávat objednávku, poznají strategie, postupy a plánování různých forem
kolegiální podpory a dovednost vést mentorský rozhovor. Program je teoreticky i prakticky zaměřen a předpokládá se vaše aktivní
práce při nácviku, sebereflexi i reflexi vůči kolegům.
Rozsah 32 h

MENTORSKÝ VÝCVIK PRO UČITELE
V kurzu výcvikového charakteru se budete věnovat tématu poskytování kolegiální podpory mezi učiteli. Cílem je podpořit učitele
v dovednostech poskytovat kolegiální podporu, resp. mentorské vedení kolegům, začínajícím učitelům i studentům učitelství
na praxi. Kurz je teoreticky i prakticky zaměřen, předpokládá se vaše aktivní práce na nácviku, prohlubování dovednosti
sebereflexe a reflexe vlastní pedagogické praxe a intenzivní zpracování profesních zkušeností na vlastním pracovišti. Kurz obsahuje
krátké teoretické vstupy, týmovou práci, převážná část je věnována nácviku ve skupinách i ukázkám v plénu. Je tedy třeba, abyste
aktivně přicházeli s příklady z vlastní pedagogické praxe (osobní pracovní problémy, nejistoty, dilemata, témata k „supervizi“).
Povedete si portfolio práce mentora, do kterého budete zaznamenávat vlastní zkušenosti z průběžné mentorské práce
a intervizních setkání s kolegy – mentory.
Rozsah 80 h
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15. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOG. SBORU ZŠ ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI
II/2.8 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU ZŠ ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI, V ROZSAHU 8 H
NÁZEV

LEKTOR

TERMÍN

MÍSTO

CENA

Individuální vzdělávací plán ve školní praxi

L.
Ondráčková

830 Kč

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného
podpůrného opatření

D. Forýtková

1 130 Kč

Vzdělávání žáků z odliš. kult. prostředí
a s odliš. životními podmínkami

M. Kropíková

1 130 Kč

PLPP a práce s žákem v rámci 1. stupně podp.
opatř. na ZŠ

I. Tomášková

820 Kč

Možnosti a meze komunikace s rodinou dítěte
(žáka) s postižením

P.
Potměšilová

940 Kč

Žák s mentálním postižením ve výchovně
vzdělávacím procesu

P. Poláčková

790 Kč

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné
základní škole

I. Tomášková

820 Kč

M. Khýr

790 Kč

Nadaný žák v ZŠ - identifikace
a individualizace jeho vzdělávání

PŘIHLÁŠENÍ/Č. AKCE

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně
nadaných

M. Kropíková

28. 11. 2018

Nový Jičín

1 130 Kč

kvic.cz/kurz/1318181850

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně
nadaných

M. Kropíková

27. 11. 2018

Ostrava

1 130 Kč

kvic.cz/kurz/6318181850

Školní poradenské pracoviště jako součást
moderní školy

D. Vilášková

790 Kč

D. Svobodová

1 190 Kč

L. Tesárek

820 Kč

Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní
motivace – žák se SVP v inkluzivní třídě

D. Svobodová

1 190 Kč

Hodnocení – citlivá oblast a komplikace
v procesu realizace společného vzdělávání

L. Tesárek

820 Kč

Podpůrná opatření v praxi. Žák se SVP
a systém jejich kompenzace
Aby plán pedagogické podpory nebyl
postrachem pedagogů

Formativní hodnocení a zpětná vazba
v heterogenní třídě

L. Kyncl

Komunikace s dítětem a žákem se speciálními
vzdělávacími potřebami

P.
Potměšilová

Vývojové poruchy učení a chování, jejich
náprava

O. Zelinková

Žák s ADHD/ADD ve výuce
Specifika poruch učení na 2. stupni ZŠ
Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní
praxi (sborovna)
Výchovné problémy

7. 3. 2019

Ostrava

1 390 Kč

kvic.cz/kurz/6324481900

890 Kč
24. 5. 2019

Nový Jičín

G. Vojtěšková

1 300 Kč

kvic.cz/kurz/1321451900

870 Kč

R.
Abrahamová
L.
Ondráčková,
A. Vašáková
N.
Gavendová

920 Kč
900 Kč
790 Kč

ADHD – metody práce se žáky

M. Komárová

23. 11. 2018

Ostrava

1 060 Kč

ADHD – metody práce s dětmi a žáky

M. Komárová

jaro 2019

Nový Jičín

1 060 Kč

Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření
prvního stupně v ZŠ

M. Kropíková

1 130 Kč

Výchovné problémy

N.
Gavendová

790 Kč

Číst se naučí každý

O. Zelinková

24. 10. 2018

Opava

1 360 Kč

kvic.cz/kurz/5324321850

Číst se naučí každý

O. Zelinková

21. 11. 2018

Ostrava

1 360 Kč

kvic.cz/kurz/6324321850

Číst se naučí každý

O. Zelinková

podzim 2019

Nový Jičín

1 360 Kč

kvic.cz/kurz/1324321850

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
ve škole

O. Zelinková

23. 10. 2018

Opava

1 360 Kč

kvic.cz/kurz/5324291850
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
ve škole

O. Zelinková

23. 5. 2019

Nový Jičín

1 360 Kč

kvic.cz/kurz/1324291850

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
ve škole

O. Zelinková

19. 11. 2018

Ostrava

1 360 Kč

kvic.cz/kurz/6324291850

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
ve škole

O. Zelinková

20. 11. 2018

Frýdek-Místek

1 360 Kč

kvic.cz/kurz/2324291850

Vyučování a hodnocení žáků v rámci
společného vzdělávání

L.
Ondráčková

900 Kč

M. Mikulková

1 170 Kč

Dítě s SVP ve třídě

J. Kendíková

1 530 Kč

Komunikace s rodinou, komunitou a práce se
žáky z kulturně odlišného prostředí

P. Večerková

14. 11. 2018

Opava

790 Kč

kvic.cz/kurz/5318011850

Jak si poradit s nekázní dětí

M. Mikulková

13. 5. 2019

Opava

1 230 Kč

kvic.cz/kurz/5324271900

J. Halda

20. 5. 2019

Ostrava

910 Kč

kvic.cz/kurz/6317451900

Práce se třídou od A do Z

Talent a co s ním?

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN VE ŠKOLNÍ PRAXI
•

Individuální vzdělávací plán v legislativě - aplikace novely školského zákona a návrhu vyhlášky o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Organizační zajištění tvorby IVP ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými
pracovníky ve škole (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog).
• Spolupráce rodiny, školy a integrovaného žáka na tvorbě a realizaci IVP.
• Metody a formy práce s integrovaným žákem v rámci běžné třídy – příklady dobré praxe.
• Asistent pedagoga pro žáka s individuálním vzdělávacím plánem.
• IVP pro žáka se specifickými vývojovými poruchami učení, s poruchou chování, s poruchou autistického spektra, s lehkým
mentálním postižením, IVP pro mimořádně nadaného žáka.
Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o.

TVORBA IVP ŽÁKA ZŠ V RÁMCI PŘIZNANÉHO PODPŮRNÉHO OPATŘENÍ
Získáte informace o principech podpůrných opatření, seznámíte se se strukturou a obsahem doporučení školského poradenského
zařízení ŠPZ (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat
funkční IVP (např. úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení). Objasníte si
vztahy RVP ZV/ŠVP a IVP pro žáky se SVP a objasnění principů tvorby IVP pro žáka nadaného a mimořádně nadaného. Zkusíte si
vytvořit IVP na základě konkrétního zadání – modelového doporučení.

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ A S ODLIŠNÝMI ŽIVOTNÍMI PODMÍNKAMI
Zaměříte se na vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (chudoba, etnická příslušnost,
postavení azylanta, cizinci) tak, jak je tato problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce 27/2016 a ostatních
souvisejících právních předpisech (Úmluva o právech dítěte).
Budete se věnovat problematice specifice vzdělávání této skupiny žáků ve smyslu nutnosti úpravy organizace a průběhu vzdělávání
těchto žáků. Získáte základní znalosti potřebné při začleňování žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami do běžného
vzdělávání.

PLPP A PRÁCE S ŽÁKEM V RÁMCI 1. STUPNĚ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V ZŠ
Vzdělávací program seznamuje se změnou ve školském zákoně - s novelizací § 16 a vyhláškou č. 27/2016Sb. o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání,
se stupni a druhy podpůrných opatření, zapojením asistentů, tlumočníků, přepisovatelů a dalších pedagogických pracovníků
do výuky. Poukazuje na úlohu a postavení školského poradenského zařízení vzhledem ke společnému vzdělávání. Podrobněji
seznamuje s prvním podpůrným opatřením a s plánem pedagogické podpory, se změnou organizace vyučování, metod
a hodnocení žáků.

MOŽNOSTI A MEZE KOMUNIKACE S RODINOU DÍTĚTE (ŽÁKA) S POSTIŽENÍM
Seznámíte se s problematikou komunikace s rodinou dítěte (žáka) s postižením. Prohloubíte si pojetí komunikace jako součást
pedagogické profese.
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Zaměříte se na podstatné principy komunikace - s jednotlivými složkami komunikace (zahájení komunikace, jak jsou informace
podány, komu je informace určena, akceptovatelné a neakceptovatelné reakce). Rozeberete soulad verbálního a neverbálního
vyjadřování. Osvojíte si základy krizové komunikace.

ŽÁK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU
Seznámíte se vznikem mentálního postižení (kdy a jak) a druhy mentálního postižení. Obeznámíte se, s jakými dalšími vadami se
může mentální postižení kombinovat a jak tato kombinace ovlivňuje vzdělávací proces. V dalším bloku se seznámíte se specifiky
při výuce různých stupňů mentálního postižení a kombinovaných vad, s různými přístupy v různých věkových obdobích. Získáte
informace, jaké metody a pomůcky využívat a použít. Velká část tohoto semináře je věnována praktickým ukázkám výuky ve formě
videoukázek a ukázkám pomůcek.

ŽÁK S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Vzdělávací program seznamuje se změnou ve školském zákoně - s novelizací § 16 a vyhláškou č. 27/2016Sb. o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání. Věnovat
se budeme jednotlivým stupňům a druhům podpůrných opatření, zapojení asistentů, tlumočníků, přepisovatelů a dalších
pedagogických pracovníků do výuky, úloze a postavení školského poradenského zařízení vzhledem ke společnému vzdělávání.
Podrobněji se zaměříme na podpůrná opatření, plán pedagogické podpory, změnu organizace vyučování, metod a hodnocení
žáků, individuální vzdělávací plán.

NADANÝ ŽÁK V ZŠ - IDENTIFIKACE A INDIVIDUALIZACE JEHO VZDĚLÁVÁNÍ
Zajímá Vás problematika kognitivně nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ? Přijďte na seminář s lektorem M. Khýrem, který
má dlouholeté poradenské zkušenosti v této oblasti.
Na semináři proberete témata:
spolupráce a kompetence PPP a školy v péči o nadané a mimořádně nadané žáky; zkušenosti s individualizací vzdělávání nadaných
žáků (obohacování, akcelerace), realizace IVP; spolupráce pedagoga s nadaným dítětem a jeho rodiči - aspekty formování se pojetí
u nadaného dítěte; rizika vyplývající z osobnostních charakteristik nadaných dětí, rizika školní demotivace a podvýkonnosti;
problematika „dvojí výjimečnosti“; bariéry rozvoje nadání v rodině a ve škole; možnosti průběžné pedagogické diagnostiky
nadaného žáka (pozorování a hodnocení učitele, využitelnost posuzovacích škál s příklady).

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Zaměříte se na vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných tak, jak je tato problematika definována v novele školského
zákona, vyhlášce 27/2016 a ostatních souvisejících právních předpisech (Úmluva o právech dítěte).
Budete se věnovat problematice specifice vzdělávání této skupiny žáků ve smyslu nutnosti úpravy organizace a průběhu vzdělávání
těchto žáků. Jmenovitě se jedná o možnost vzniku skupin, kde se vzdělávají nadaní nebo mimořádně nadaní žáci, o IVP mimořádně
nadaného žáka, přeřazení do vyššího ročníku. Získáte základní znalosti potřebné při pedagogické práci s nadanými a mimořádně
nadanými žáky.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ JAKO SOUČÁST MODERNÍ ŠKOLY
Vzdělávací program poskytuje základní orientaci v legislativních změnách vyplývajících z novely školského zákona a jejich
promítnutí do činnosti školských poradenských pracovišť a sítě poradenských zařízení. Představí možnosti školního poradenského
pracoviště jako systému k zajištění podpůrných opatření na škole, rozlišení rolí jednotlivých poradenských pracovníků ve škole
(výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), využití asistenta pedagoga a školního
asistenta v rámci podpůrných opatření, vymezení 1. stupně podpůrných opatření (PO), plán pedagogické podpory (PLPP).

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ V PRAXI. ŽÁK SE SVP A SYSTÉM JEJICH KOMPENZACE.
Legislativní změny (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných) přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na semináři získáte ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření,
včetně individuálního vzdělávacího plánu. Prostor bude i k výměně zkušeností v oblasti spolupráce mezi učiteli a spolupráci učitele
s asistentem pedagoga.

ABY PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY NEBYL POSTRACHEM PEDAGOGŮ
Už víte jak na PLPP? Získáte informace, jak připravit kvalitní plán pedagogické podpory. Prakticky si vyzkoušíte strategii jeho tvorby,
realizaci a vyhodnocení. Budete upozorněni na nejčastější problémy. V rámci semináři budete mít prostor na individuální dotazy
a sdílení s ostatními pedagogy.
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OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ JAKO PRVEK POZITIVNÍ MOTIVACE – ŽÁK SE SVP V INKLUZIVNÍ TŘÍDĚ
Na semináři se zaměříme na problematiku klasifikace a slovního hodnocení, tvorbu objektivních školních pravidel a kritérií
hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi, hodnocení jako způsob pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů
ovlivňujících kvalitu vzdělávání, problematiku sebehodnocení a portfolia žáků. Budeme se věnovat formám a metodám hodnocení
v souvislosti se školským zákonem, který zrovnoprávňuje klasifikaci a slovní hodnocení. Seznámíme se se zásadami, které jsou
společné pro všechny typy hodnocení a dále s postupem, jak psát slovní hodnocení.

HODNOCENÍ – CITLIVÁ OBLAST A KOMPLIKACE V PROCESU REALIZACE SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Seminář na základě charakteristiky současného stavu osvětluje požadavky na školní hodnocení v procesu společného vzdělávání.
Získané informace o formách, metodách a principech hodnocení využijete při řešení konkrétních modelových situací, které tvoří
základ systému učitele. Dovednost identifikovat nedostatky Vám pomůže předcházet častým problémům s žáky a rodiči. Získáte
konkrétní poznatky o zvláštnostech v hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a úkolech autonomního hodnocení.
Bude čas i na Vaše dotazy a sdílení problémů s ostatními pedagogy.

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA V HETEROGENNÍ TŘÍDĚ
Vzdělávací program se zaměří zejména na formativní hodnocení – popisný jazyk a popisnou zpětnou vazbu.
Cílem programu je podpořit sdílení a debaty mezi zúčastněnými učiteli o cílech a způsobech jejich hodnocení.
Účastník semináře sdílí s ostatními své zkušenosti s hodnocením. Zná konkrétní příklady na typy hodnocení. Vyzkouší
si poskytování zpětné vazby, rozliší mezi chválou a oceněním. Zformuluje příklad na hodnocení s pomocí hodnotících kritérií
a indikátorů.

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM A ŽÁKEM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Na semináři si osvojíte pedagogickou komunikaci s integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jako základ
výchovně-vzdělávacího procesu. Získáte náměty, jak komunikovat se žákem s postižením sluchovým, zrakovým, tělesným
a mentálním, se žákem s narušenou komunikační schopností a s žákem s výchovnými problémy.

VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, JEJICH NÁPRAVA
Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou specifických vývojových poruch učení a chování. Kromě informací
o teoretických východiscích a projevech obtíží ve výuce, se v průběhu semináře budou řešit konkrétní případy ze školy, možnosti
práce s žáky s SPU ve vyučovacích hodinách, hodnocení a klasifikaci. Zaměříme se na optimální způsoby organizace péče
o integrované jedince se specifickými poruchami učení.

ŽÁK S ADHD/ADD VE VÝUCE
Co jsou to specifické poruchy chování ve smyslu ADHD/ADD? Jak vznikají, jak se projevují ve výuce i v běžném životě? Základní
pojmy, definice, příčiny a projevy ADHD/ADD. Na semináři se seznámíte se základními postupy při práci s žáky se SPCH, získáte
náměty pro výuku s využitím vhodných pomůcek a publikací. Seznámíte se s organizací péče o žáky se SPCH a náležitostmi pro
přípravu tvorby IVP či IVýP.
Bude ponechán prostor pro otázky, diskuze a kazuistiky.

SPECIFIKA PORUCH UČENÍ NA 2. STUPNI ZŠ
Jak na SPU na 2. stupni ZŠ? Na semináři si rozšíříte pedagogické kompetence v oblasti péče o jedince s SPU. Budeme se věnovat
možnostem reedukace a zohlednění jednotlivých projevů SPU. Probereme specifika SPU vzhledem k vývojové fázi jedince /střední
a starší školní věk/ a vzhledem k osnovám předmětů na 2. st. ZŠ. V závěru kurzu probereme možnosti kariérového poradenství
u dětí s SPU, studijní předpoklady a jejich uplatnění na trhu práce.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO ŽÁKY SE SVP VE ŠKOLNÍ PRAXI (SBOROVNA)
Tento seminář je určený pro školní sborovny ZŠ nebo gymnázií s víceletými obory. Jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům
změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Je zaměřený především
na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Zabývá se také
tématy spolupráce rodiny a školy při tvorbě a realizaci IVP, metodami a formami práce v rámci PO, systémovým řešením
problematiky zajištění léče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na škole, organizací vyučování, zapojením asistenta
pedagoga a dalšího pedagogického pracovníka.
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VÝCHOVNÉ PROBLÉMY
Téma je koncipováno jako úvod do problematiky nejvýraznějších rizikových faktorů, které ohrožují zdravý vývoj dnešních dětí
a jejich vztah ke vzdělání, k roli učitelů a k vlastní odpovědnosti v běžném životě. Důraz je kladen na problematiku zvýšeného
neklidu dnešních dětí. Mapuje a identifikuje zdroje neklidu, popisuje rizika pro vztah ke vzdělání a k životní realitě a nabízí účinné
strategie pro práci s neklidnými dětmi.

ADHD – METODY PRÁCE SE ŽÁKY
Ujasníme si rozdíly mezi temperamentním dítětem a dítětem s diagnózou, naučíme se metody práce vedoucí ke zmírňování
projevů ADHD přiměřené věku dítěte.
Na semináři proberete témata:
• Rozdílné pohledy na diagnózu ADHD v čase i oborech, terminologie
• Temperament x postižení
• Techniky monitorování chování a využití získaných dat pro pedagogickou práci
• Metody zvyšování schopnosti koncentrovat pozornost
• Relaxační techniky
• Agresivita a ADHD
• Nastavení pravidel, hranic, žádoucí chování – ocenění, důsledky překročení hranic.

ADHD – METODY PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY
Ujasníme si rozdíly mezi temperamentním dítětem (žákem) a dítětem (žákem) s diagnózou, naučíme se metody práce vedoucí
ke zmírňování projevů ADHD přiměřené věku dítěte.
Zorientujete se v terminologii, budete znát projevy a možné příčiny syndromu ADHD, ujasníte si rozdíl mezi temperamentním
dítětem (žákem) a dítětem (žákem) s diagnózou, osvojíte si metody práce zmírňující projevy diagnózy.

TVORBA PLPP V RÁMCI PODPŮRNÉHO OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ V ZŠ
Seminář vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) a Vyhlášky
27/2016.
Zaměříte se na výklad a objasnění principů podpůrného opatření prvního stupně a návazně především půjde o vysvětlení pravidel
tvorby a využití Plánu pedagogické podpory (PLPP), úpravu strategií výuky (metod a forem), didaktické postupy, úpravy organizace
vzdělávání a hodnocení žáků, které mohou pedagogové využít v základním vzdělávání bez doporučení odborného pracoviště ŠPZ).
Součástí programu je prezentace/vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky - jak využívat základní pedagogickou
diagnostiku v praxi a jak získané informace interpretovat a využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu a rovněž při tvorbě
plánu pedagogické podpory k aktivnímu zapojení žáka při respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální
status, životní a kulturní podmínky. Zároveň je zdůrazněna role zákonných zástupců při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či
pedagogů s poradenským pracovníkem školy. Důraz je kladen i na propojení PLPP s platným RVP SŠ a návazně s aktuálním ŠVP
školy.

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY
Téma je koncipováno jako úvod do problematiky nejvýraznějších rizikových faktorů, které ohrožují zdravý vývoj dnešních dětí
a jejich vztah ke vzdělání, k roli učitelů a k vlastní odpovědnosti v běžném životě. Důraz je kladen na problematiku zvýšeného
neklidu dnešních dětí. Mapuje a identifikuje zdroje neklidu, popisuje rizika pro vztah ke vzdělání a k životní realitě a nabízí účinné
strategie pro práci s neklidnými dětmi.

ČÍST SE NAUČÍ KAŽDÝ
Cílem semináře je seznámení účastníků s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí
nezralých pro výuku čtení, upozornit na shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě informací o různých metodách výuky čtení
se budeme zabývat různými postupy při osvojování počátečního čtení i metodách při práci s textem. Východiskem je skutečnost,
že každé dítě je schopno osvojit si základy čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb.

ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE ŠKOLE
Vzdělávací program vede k prohloubení a utřídění poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (LMP, SPU, dysfázie).
Poznáte vhodné metody podpory žáků pro osvojování základních školních dovedností, způsob organizace výuky v běžné třídě,
hodnocení a klasifikaci.
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VYUČOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŽÁKŮ V RÁMCI SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Obsahem vzdělávacího programu je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání především z pohledu
vyučovacího procesu - je zaměřený na vyučování a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Témata semináře:
• Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávání.
• Školní třída v rámci společného vzdělávání - typy žáků, jejich potřeby a projevy ve vyučování, specifika práce
s jednotlivými žáky, podpůrná opatření pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě.
• Metody a formy práce v diferencované třídě - příklady dobré praxe.
• Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v daném předmětu - příklady dobré praxe.
• Motivace žáků a hodnocení diferencované práce.
• Pravidla pro hodnocení žáků, kritéria pro hodnocení.
• Formativní a sumativní hodnocení.
• Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příklady dobré praxe.
• Slovní hodnocení žáků. Sebehodnocení žáků - funkce sebehodnocení a jeho využití, metody a formy sebehodnocení příklady dobré praxe s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.?

PRÁCE SE TŘÍDOU OD A DO Z
Jenom tam, kde se cítíme bezpečně, jsme schopni se vzdělávat. Práce se třídou je vědomé vytváření podmínek pro pocit pohody
a bezpečí, ve které se žáci mohou vzdělávat. Opomíjíme-li tuto stránku vzdělávacího procesu, je námaha učitele několikanásobná.
Seminář je zaměřen na podporu práce učitele, zejména třídního, a na jeho snahu porozumět práci s žáky i s celou třídou. Obsahuje
také praktické ukázky programu práce s třídou (techniky, adaptační programy, třídnické hodiny).

DÍTĚ S SVP VE TŘÍDĚ
V úvodu semináře budou probrány základní pojmy spojené s problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, definice pojmu speciálních vzdělávacích potřeb a jejich klasifikace. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem dané
problematiky, budou probrána základní legislativní pravidla a předpisy, jimiž se vzdělávání žáků se SVP řídí. Podrobně budou
probrány individuální vzdělávací plány (IVP) a plány pedagogické podpory (PLPP), jejich vytváření, vyhodnocování a revize.
Účastníci se seznámí s nástroji (konkrétními metodami a způsoby práce), kterými pedagogové disponují při práci s žáky se SVP.
Pozornost bude věnována tématu hodnocení výsledků vzdělávání žáků se SVP.

KOMUNIKACE S RODINOU, KOMUNITOU A PRÁCE SE ŽÁKY Z KULTURNĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ
Zlepšete si své znalosti o problematice menšin, včetně romského etnika. Naučte se reflektovat vlastní předsudky, eliminovat
negativní postoje ve vztahu k rodinám a dětem z odlišného sociokulturního prostředí, získejte dovednosti, jak s nimi
komunikovat. Seminář je veden interaktivní formou a pomocí interaktivních metod. Budete mít možnost si vyměňovat své
zkušenosti a příklady dobré praxe.

JAK SI PORADIT S NEKÁZNÍ DĚTÍ
Jak včasně rozpoznat nevhodné chování dětí a jak mu porozumět? Jak podpořit snahu rodičů o výchovné působení a prevenci
rizikového chování u dětí? Přijďte na seminář, který Vám nabídne odpovědi na tyto otázky a praktické ukázky činností
směřujících k budování zdravých mezilidských vztahů.

TALENT A CO S NÍM?
Tento vzdělávací program má ambici seznámit účastníky s tím, jak rozvíjet a podporovat to, čím je lidský/dětský mozek zajímavý,
jak podpořit spokojenost jejich životního příběhu, jejich sociální uplatnitelnost. Jedná se především o ty rozměry osobnosti, které
za součást talentu nepovažujeme (výchovné vlivy, motivace, pracovní návyky). Chybujeme v oblasti pojetí osobnosti, sociálně
adaptabilních mechanismech a pracovních stereotypech. S sebou si přineste: psací potřeby, blok, pohodlné oblečení.
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