ŠKOLA, KDE UČENÍ BAVÍ ŽÁKY I UČITELE
a žáci se v každé hodině naučí něco pro ně hodnotného.

JAK NA TO?
Základem, na kterém stavíme, je podpořit učitele v objevení kouzla společné práce na přípravě, realizaci a
vyhodnocení výuky, pomoci jim v komunikaci a sdílení s kolegy ve škole. Nastartujeme vybudování bezpečného a
přátelského prostředí, kde se spolupráce bude dařit, budeme sdílet dobrou praxi ze škol, které mají se spoluprací učitelů
zkušenost. Řešit konkrétní témata, pracovat na vlastním záměru rozvoje spolupráce ve škole. To vše obsahuje

KURZ KOLEGIÁLNÍ SPOLUPRÁCE
PRO KOHO KURZ JE?

Pedagogické týmy nebo jednotlivé pedagogy. Pro ty, kteří mají tyto potřeby:




Učím dlouho a cítím, že bych chtěl do své práce zařadit něco nového.
Začínám učit a chtěl bych se ujistit, zjistit, kde bych se mohl rozvíjet, inspirovat se od zkušenějších.
Cítím se někdy ve škole na učení sám, v učení si věřím, ale chci se cíleně se o učení bavit s kolegy a jít
se k nim podívat do hodiny.

CO ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ?
Dovednosti, jak vybudovat bezpečné a inspirativní vztahy v týmu pedagogů, ve kterém se spolupráce bude dařit.
Praktické zkušenosti ze škol, zážitek a základní dovednosti k mentoringu, nácvik technik pro stanovení cíle, tématu,
inspiraci pro tandemovou a párovou výuku a návštěvy v hodinách, dovednosti pro práci se zpětnou vazbou a reflexí.
JAK TO BUDE VYPADAT?
Kurz je nastaven především zážitkově a prakticky. Účastníci si vyzkouší praktické dovednosti, vedoucí k úspěšné
kolegiální spolupráci. Zaměřujeme se na ucelený pohled na učení a především na rozvoj dovedností.
CO ŘÍKAJÍ UČITELÉ?





Náš kabinet se stal místem plánování, sdílení, spolupráce – jsme natěšeni a baví nás to!
Dělali jsme smysluplné věci. Vzájemná spolupráce má budoucnost a dá se na ní stavět.
Učitelská profese je poslední dobou velmi náročná a občas se mi stává, že ač nechci, zabřednu do
stereotypu/zajetých kolejí a tato školení a semináře, mě vždy nabijí pozitivní energií, kdy mám zase
chuť vymýšlet, tvořit a objevovat s žáky nové věci.

Délka kurzu: dvě dvoudenní setkání (celková doba trvání 24 hodin)
Termíny a finance: konkrétní termíny domluvíme přímo se zájemci, cena za 1 účastníka je 11.000,- Kč (možnost hradit ze
šablon), číslo akreditace je: MSMT- 14064/2018-2-622 – Kurz mentoringu a kolegiální podpory
Více informací: TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1, Mgr. Barbora Hrdličková,
barbora.hrdlickova@terezanet.cz, 777818870

