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NOVINKY ze vzdělávacích projektů IREAS

Nový projekt pro pražské školy:
„Inovace výuky a dobré klima ve třídě“
Inovace, inkluze, dobré třídní klima, kritické myšlení, environmentální
výchova a další. Tyto termíny jsou v pedagogické praxi dobře známé.
Daří se je ale vždy uchopit za správný konec? Jak tedy přinášet tato
témata aktivně do tříd?
Právě o tom je náš nový projekt, do kterého se můžou zdarma zapojit
vyučující i žáci/kyně z pražských škol.

Zajímají Vás
inovativní metody?
Chcete se rozvíjet
v práci se třídou?

Pro vyučující jsou nachystané dva druhy aktivit (vždy kombinace
prezenčních seminářů s ubytováním a on-line seminářů):
A) Inovace předmětu a výuky
👉Metodicko-didaktická průprava a základní principy inovace ve výuce
👉Aplikace nových poznatků do výuky a sdílení zkušeností

Vyberte si téma, ve
kterém se chcete
posunout dál

👉Volitelné semináře: Osobnostně sociální rozvoj; Etika a prosociální

chování; Mediální výchova a kritické myšlení; Ochrana životního
prostředí; Efektivní komunikace.
B) Práce se třídou a utváření dobrého klimatu
👉Pozitivní třídní klima a prevence problémových jevů
👉Respektující a fungující komunikace, předcházení konfliktům,

praktická aplikace a sdílení
👉Volitelné semináře: Problémová třída; Šikana a kyberšikana;

Syndrom CAN; Psychohygiena; Žák s odlišným mateřským jazykem.

Těšit se můžete na
Vámi oblíbené
lektorky Jitku
Kořínkovou, Kristinu
Pernicovou a na
další odborníky/ce.

Ve školách podpoříme také následující aktivity pro žáky:
•
•

Volnočasové kroužky
Projektové dny

K obojímu budou k dispozici metodické listy jako inspirace pro
praktickou realizaci.
Doporučení od nás? Domluvte se s kolegy a kolegyněmi a zapojte se
do projektu jako větší skupina. V takovém případě můžeme zajistit
proplacení styčného pedagoga ze školy a nákup pomůcek pro
interaktivnější výuku. Místa se pomalu plní, takže pokud Vás projekt
zaujal, neváhejte a pište. Jsme tu pro Vás.
Jitka Šeflová

Připravíme hotové
lekce, které lze
ihned využít.

Podporujeme ženský princip ve školách
Emoce, vztahy, spolupráce, zaměření na proces …to jsou některé z hodnot,
které chceme ve školách podporovat. V listopadu jsme zahájili nový projekt
s názvem Rozvoj a podpora ženského principu ve školství, který se
věnuje rozvoji demokratických kompetencí a vyvažování ženského a
mužského principu ve školách.
Projekt provází myšlenka, že individuální odlišnosti nejsou překážkou
k dosahování stejných cílů. Pouze k těmto cílům míříme každý různou cestou a na
ni je třeba vzájemný respekt a rovné příležitosti. V rámci projektu proběhne nejen
vzdělávání vyučujících, ale také aktivity pro žáky a žákyně.
Na seminářích pro pedagogické pracovníky se můžete těšit na:
•
•
•
•
•

Objevování ženských/mužských principů uvnitř sebe a určení archetypů
Prozkoumání toho, z čeho energii čerpáte a kde vám naopak uniká
Využití nových poznatků a dovedností ve školní praxi i v životě
Skupinovou reflexi svých pokroků a pokroků se žáky/němi
Individuální rozhovor

Programem provází zkušené koučky a terapeutky ze Systemické fabriky – Kateřina
Kučerová a Anastasia Sahoo.
Pro práci s žáky/němi vzniknou metodické listy, které Vám umožní rozvíjet téma
se žáky/němi strukturovaně, a to v rámci třídnických hodin, klasických hodin nebo
projektových dnů. Témata, která budou zpracována v metodických listech, jsou
následující:
👉 Rovné příležitosti; přínosy mužského a ženského principu; sebepoznání;
předcházení a řešení konfliktů; komunikace; debatování a kontroverzní témata;
skupinová dynamika.
První vlna pro vyučující začíná již v únoru 2022 a k dispozici je pouze 30 míst.
V případě zájmu tedy neváhejte a zamluvte si své místo u Marie Kudrnové –
kudrnova@ireas.cz
Michaela Jeřábková, Marie Kudrnová

Doušek inspirace
Většina z nás to zná. Chceme se dozvědět něco nového, ale
nevíme, jakým směrem se vydat, po jaké knize sáhnout, na jaký
seminář se přihlásit. Chcete-li najít inspiraci pro výuku, pro práci
se třídou či se vzdělat na osobnostní úrovni, navštivte naše nově
vzniklé stránky, které jsme vytvořili právě pro vás 👇︎.
Učitelské espresso je web pro učitele a učitelky, na kterém
můžete najít nejen aktuální nabídku vzdělávacích seminářů se skvělými lektory a
lektorkami, ale i mnoho materiálů ke stažení zdarma.
Máte chvíli času? Uvařte si kávu nebo čaj a prozkoumejte naši nabídku.
Barbora Matějková

LETEM SVĚTEM
Úspěšně běžící projekty
Projekt „Rozvíjíme učitele a žáky“ dále
úspěšně pokračuje:
jsme
již
30
• Realizovali
specializovaných seminářů a 10
seminářů hlavních kompetencí,
• máme hotovou průběžnou verzi
metodických listů osobnostně
sociálního rozvoje – v případě
zájmu můžeme zaslat,
• rozběhlo se několik volnočasových
kroužků na osobnostně sociální
rozvoj pro děti v zapojených školách,
• probíhají supervize pro učitele/ky,
• nakoupili jsme školám pomůcky do
hodin a pro vlastní vzdělávání.
V únoru
proběhnou
semináře
hlavních
kompetencí
pro
Středočeský a Jihočeský kraj. Jejich
tématem jsou Nové úhly pohledu na
komunikaci a problémové chování a
Prevence a stabilizace problémových
jevů. Semináře jsou již plně obsazeny.
V rámci projektu „Svět se tvoří
v našich hlavách“ začne v únoru už
pátá vlna seminářů pro vyučující.
Intenzivně také probíhají workshopy pro
žáky/ně. Jsme moc rádi, že můžeme
tímto přispět k rozvoji demokratické
kultury v pražských školách. Více
informací o projektu najdete zde.
Semináře máme pro velký zájem plně
obsazeny. Pokud by Vás ovšem
zajímala
alespoň
ochutnávka
praktických nástrojů (Bálintova skupina,
apod.) – přijďte v květnu na náš
otevřený workshop. Viz kalendář akcí.
tým Vzdělávání a sociální politika

KALENDÁŘ AKCÍ
Online seminář – ŠIKANA A KYBERŠIKANA (2 x 3 hod)
28.2. a 1.3. 2022, vždy od 14 do 17 hod.
VSTUP ZDARMA (nutná registrace)
Program semináře: Rozlišení šikany a škádlení; Jak šikanu řešit;
Vedení rozhovoru s obětí, agresorem a rodiči; Preventivní aktivity
zamezující problémovému chování a práce s třídním klimatem.
Seminářem provází Mgr. Klára Hekrlová (Centrum primární
prevence Vrakbar Jihlava)
Přihlášky: kudrnova@ireas.cz
e-academia
network akademických pracovníků
E-mail: office@e-academia.eu
www.e-academia.eu

Workshop – VYUŽITÍ SYSTEMICKÉHO PŘÍSTUPU K ROZVOJI
DEMOKRATICKÝCH KOMPETENCÍ (14 – 18 HOD)
24.5.2022 VSTUP ZDARMA (nutná registrace)
Přijďte se dozvědět o dobré praxi v rámci rozvoje demokratické
kultury a vyzkoušet si v praxi některé metody, např. Bálintovu
skupinu.
Workshop povede Dr. Magda Loumová.
Přihlášky: zelechovska@ireas.cz

IREAS
Kanceláře: Štěpánská 16, 110 00 Praha 1
E-mail: office@ireas.cz
www.ireas.cz

