Rozvíjíme učitele a žáky
Praktické vzdělávací programy pro pedagogy a žáky ZDARMA.
člen skupiny
e-academia

Programy jsou určeny pro školy z těchto krajů: Jihočeský, Středočeský,
Ústecký, Pardubický a hl. m. Praha.
Poběží ve školním roce 2020/21 a 2021/22.

Semináře pro učitele:
ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO PREVENCI A STABILIZACI PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ –
POVINNÉ SEMINÁŘE – určeno pro učitele MŠ, ZŠ i SŠ





Nové úhly pohledu na problémové chování - 2 denní seminář s ubytováním, 16 hodin výuky
Respektující a fungující komunikace – 1 denní seminář, 8 hodin výuky
Prevence a stabilizace problémového chování, práce se třídou – 2 denní seminář s ubytováním,
16 hodin výuky





Povinnost absolvovat min 30 hodin výuky z výše uvedených seminářů
Pro skupinu max 15 osob – z různých škol
Kromě dopravného je vše zdarma
Povinnosti pro učitele: součinnost při vyplnění všech potřebných dokumentů – prezenční listiny,
dotazníky, aplikace v praxi a její reflexe
 Místo konání seminářů je vždy v daném kraji

Obsah seminářů přizpůsobíme maximálně požadavkům konkrétní skupiny pedagogů, čeká Vás nejenom
teorie, ale zejména praktický nácvik dovedností od lektorů s dlouholetou praxí.
ROZVOJ SPECIALIZOVANÝCH KOMPETENCÍ VYUŽITELNÝCH V PRÁCI S HETEROGENNÍ TŘÍDOU –
VOLITELNÉ SEMINÁŘE








Psychohygiena učitele a práce se stresem – 6 hodin výuky – určeno pro učitele MŠ, ZŠ i SŠ
Šikana a kyberšikana – 6 hodin výuky – určeno pro ZŠ
Problémová třída – 6 hodin výuky – určeno pro ZŠ
Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem – 6 hodin výuky – pro MŠ, ZŠ i SŠ
Dítě s odlišným mateřským jazykem ve školní třídě – 6 hodin výuky – určeno pro ZŠ
Seminář dle vašich potřeb (dejte nám vědět, co vás zajímá!) – 6 hodin výuky





Semináře jsou volitelné
Pro skupinu max 15 osob – z různých škol
Kromě dopravného je vše zdarma
Povinnost pro učitele – součinnost při vyplnění všech potřebných dokumentů – prezenční listiny,
dotazníky, aplikace v praxi a její reflexe
 Místo konání seminářů je vždy v daném kraji
POKUD VÁS NABÍDKA ZAUJALA, KONTAKTUJTE PROSÍM VĚCNOU MANAŽERKU PROJEKTU
ING. JITKU ŠEFLOVOU, E-MAIL:SEFLOVA@IREAS.CZ, TELEFON: 721 364 959.
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Rozvíjíme učitele a žáky
Praktické vzdělávací programy pro pedagogy a žáky ZDARMA.

člen skupiny
e-academia

Metodické listy pro realizaci rozvojových lekcí s žáky:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ A PRÁCE S TŘÍDNÍM KLIMATEM – určeno pro děti ZŠ





Osobnostní rozvoj – 12 hodin
Sociální rozvoj – 12 hodin
Práce s třídním klimatem – 6 hodin
 Jedná se o připravené lekce s metodickým výkladem, které můžete realizovat se žáky
 Realizace je dobrovolná
 Může probíhat formou volitelného kroužku nebo využitím části metodických listů v běžných
předmětech
 Aplikace rozvojových lekcí je pedagogům proplácena ve výši 250 Kč/hod výuky + 250 Kč/ hodinu
přípravy
 Při aplikaci rozvojových lekcí můžete využít bezplatné konzultace s mentorem

Další výhody zapojení do projektu:
MOŽNOST KONZULTACÍ S ODBORNÍKY ZDARMA




Individuální a skupinová podpora lektorů - mentorování učitelů
Individuální a skupinové diskuse v uzavřené skupině na FB

SUPERVIZE PRO PEDAGOGY ZDARMA



Skupinové nebo individuální supervize cca 4 x za rok

NÁKUP POMŮCEK



Pomůcky vztahující se k tématu kurzu do výše cca 5 tis. Kč na školu

PROPLACENÍ JEDNOHO PEDAGOGA - SPECIALISTY Z DANÉ ŠKOLY





Aplikace poznatků do systému školy, podpora realizace aktivit projektu
Sbírání potřeb cílové skupiny
Až 40 000 Kč na pedagoga v průběhu realizace projektu

PROPLÁCENÍ VÝUKY PEDAGOGŮ VEDOUCÍCH KROUŽEK OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE



250 Kč/hodinu realizace+ 250 Kč/příprava na hodinu
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