
 

 

  

UČITELÉ JSOU TVŮRCI A ŽÁCI V DESKOVÉ HŘE SBÍRAJÍ 

ŽIVOTNÍ ŠTĚSTÍ! 

 

Úspěšně jsme dokončili projekt Učitel v roli Tvůrce, díky kterému si 
mohou v několika desítkách pražských škol žáci zahrát hru Život 
v kostce. V této hře jde o sbírání životního štěstí, které může být 
skrze kariéru, ale není radno zapomínat ani na vztahy, radost a 
zdraví. Ve hře se žáci mohou stát ministry školství nebo být 
údržbáři se spokojenou rodinou. Cesty ke štěstí jsou na nich. Pozor 
ale musí dávat i na čas, který je omezen. Štěstí je potřeba nasbírat 
před důchodem! ☺ 

Výstupy projektu jsou však zejména pro učitele. Zajímá Vás osobní 
rozvoj? Chcete si vyzkoušet nové nástroje? Chcete zlepšit 
komunikaci se žáky, rodiči i kolegy? Nahlédněte do naší metodické 
příručky, do které projektový tým vložil svoje dlouholeté know-how a 
která by měla podpořit Váš osobní i profesní rozvoj. Na začátku si 
můžete přečíst trochu teorie a naší filozofie, v další části pak 
najdete zejména praktické nástroje pro vlastní sebereflexi, přípravu 
hodin a inspiraci. 

Další pomůckou jsou pak karty pro učitele – To hlavní vždy po ruce. 
Slouží jako praktická připomínka hlavních nástrojů pro tvorbu hodin. 
Skrze karty si můžete připomenout jak stanovit cíl, jaké zvolit 
metody. Nezapomenete ani na to, na jaké jsou žáci úrovni a jak 
s nimi nejlépe pracovat, abyste dosáhli svého cíle. Na všech 
kartách jsou navíc otázky pro reflexi, které Vám pomohou zhodnotit 
hodinu jak ve fázi přípravy, tak zpětně.  

V případě zájmu o výstupy nás neváhejte kontaktovat.  

Budeme se těšit! 
Klára Kováčová a Michaela Jeřábková  

(kovacova@ireas.cz) (jerabkova@ireas.cz)  

SOUTĚŽ O HRU! 
Získejte hru v naší FB 
soutěži ↓ 
https://www.facebook.
com/ireascz/ 
nebo nám napište. 
 
 
PUBLIKACE KE 
STAŽENÍ ↓ 
Příručku v PDF 
můžete stáhnout zde: 
http://www.ireas.cz/im
ages/projekty/urt/urt_p
rirucka.pdf  
 
 
KARTY PRO 
UČITELE  
ke stažení zde: 
http://www.ireas.cz/im
ages/projekty/urt/urt_k
arty.pdf  
 
Zajímá Vás koncept 
Učitel v roli Tvůrce a 
měli byste zájem o 
kurzy DVPP na toto 
téma? Napište nám! 
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Kuchaři, číšníci a cukráři pod naší 
taktovkou kouzlí dobroty 
Celých 156 workshopů a k tomu 3 úžasné vzdělávací týdny, kterých se účastnilo 73 

nadějných žáků z 12 škol. To je bilance za další rok projektu zaměřeného na kuchaře, 

číšníky a cukráře ze středních odborných škol. V rámci projektu Podpora 

všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii 

(CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606) propojujeme kuchaře, číšníky a cukráře 

s pracovním trhem a organizujeme pro ně 

exekutivní a praktické týdny, v rámci kterých 

pracují na svých profesních dovednostech. 

V případě zájmu o zapojení do vzdělávání a o 

více informací si můžete prohlédnout stránky 

projektu → http://www.gastropraxe.cz/ nebo 

se obraťte na manažera Víťu Malého 

(maly@ireas.cz).  

Vítězslav Malý  

Učitel je zodpovědný za proces a ne za 
výsledek 

Toto a mnohem více se dozvíte ve Sborníku z konference Systemika ve školní praxi, kde 

budou shrnuty hlavní příspěvky. První příspěvek je od velmi zkušené Magdy Loumové, 

která všechny vtáhla do teorie systemického přístupu svým energickým projevem. Hlavní 

sdělení: Učitel je zodpovědný za proces a ne za výsledek. Toto je velká odvaha, ale i velká 

úleva. Od Honzy Peška si můžete přečíst o interním mentoringu ve firmě a o tom, co 

z firemní praxe lze přenést do škol.  

Klára Kováčová připomene principy Učitele v roli Tvůrce a důležitost vize, na což naváže 

velmi úspěšný pedagog Lukáš Šlehofer. Od něj se dozvíte o tom, jak funguje první 

alternativní třída na klasickém gymnáziu Na Zatlance. Zkušené koučky Káča Kučerová a 

Anastasia Sahoo se podělí o zkušenosti ze systemických workshopů ve školách. Učitelé 

dle jejich zkušeností oceňují zejména určení vlastních hranic, Na závěr si můžete 

připomenout pravidla Bálintovy skupiny, což je nástroj skupinové supervize, která funguje 

jako prevence syndromu vyhoření. 

V případě zájmu o sborník se na nás obracejte emailem na jerabkova@ireas.cz. 

Petr Fanta a Michaela Jeřábková 

 
 
 

 
Šablony? Ty umíme! 
Stále nabízíme možnost zpracování 

šablonových projektů pro školy. Máme 

k dispozici manažery, kteří Vám projekt 

napíšou na míru a v případě zájmu jej 

budou i formálně řídit. Vše záleží na 

domluvě. 

 

Environmentální vzdělávání 
Chcete naplnit průřezové téma 

environmentální výchovy nebo hledáte 

nápad na projektové týdny? Obraťte se 

na nás. V druhé půlce školního roku 

budeme mít k dispozici příručku pro 

učitele prvního stupně. Najdete v ní 

zejména tipy na výuku o vodních 

zdrojích včetně pracovních listů. Pokud 

budete ochotni vzdělávací moduly ve 

své škole otestovat, obdržíte finální 

verzi příručky zdarma. 

Podpůrné materiály se vztahují ke třem 

základním tématům: i) voda v krajině, ii) 

voda v domácnostech a ve školách iii) 

voda ve městě. Vznik je umožněn díky 

podpoře z Visegrádského fondu. 

 

Na podzim navíc startuje nový projekt 

Wat.Edu, rovněž zaměřen na 

environmentální vzdělávání. Tentokrát 

je určen starším dětem, zejména 

druhému stupni ZŠ. V plánu je 

vytvoření e-learningu a spousty dalších 

interaktivních výukových materiálů. Ti 

nejaktivnější pak mohou vyrazit na 

mezinárodní kemp, kde se sejdou nad 

tématem vody s  žáky z Maďarska, 

Slovinska nebo Řecka. 

KAM SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT? 
KURZY ZDARMA 

Jednodenní kurzy KUPROG pro pražské odborníky: 
7. 9. 2018 KUPREV | 14. 9. 2018 KUMOT | 21. 9. 2018 KUPUB 
Odborníci v pedagogicko-psychologické praxi se mohou proškolit ve 

vedení rozvojových programů pro žáky. Jde o programy určené pro 

rozvoj žáků se SVP, nebo cizince, či žáky sociálně méně zdatné. 

Více informací o obsahu kurzů → http://www.kuprog.cz/  
V případě zájmu o účast kontaktujte Kláru Kováčovou, 

kovacova@ireas.cz. 

KOMUNIKAČNÍ TYPY pro pražské učitele 
Zajímá Vás práce s odlišností ve školním prostředí? Chcete vylepšit 
komunikaci s dětmi a věnovat se demokratickým kompetencím? Od 
nového školního roku budeme realizovat workshopy na tato témata 
v rámci projektu Model CDC ve školní praxi. Pro více informací 
kontaktujte Kláru Želechovskou, zelechovska@ireas.cz. 
TIP: Pokud Vás zaujal koncept Učitel v roli Tvůrce, neváhejte 
s přihlášením, kurzy jsou založeny na obdobném principu ☺ 

SYSTEMICKÝ KOUČINK pro pražské i mimopražské 
Jste učitel a pracujete na své duševní hygieně? Chcete předcházet 

syndromu vyhoření? Na podzim budeme otevírat zdarma systemické 

workshopy pro pedagogy, v rámci kterých se naučíte důležitý nástroj 

skupinové supervize. Workshopy povedou velmi zkušené koučky ze 

Systemické fabriky (https://www.systemickafabrika.cz/). Rukama jim 

prošly už stovky klientů. Povzbudí Vás v tom, abyste se dívali na 

věci z různých úhlů pohledu a orientovali se na řešení.  

PLACENÉ KURZY 

UČITEL V ROLI TVŮRCE pro pražské i mimopražské 
V druhé polovině školního roku nabídneme pro malé skupinky 

akreditované vzdělávání v principech Učitele v roli Tvůrce. Naučíte 

se pracovat na sebereflexi, procvičíte si přípravu hodin trochu jinak a 

hlavně získáte spoustu inspirace. Těšit se na Vás budou zkušení 

lektoři, kteří provedli kurzy desítky pedagogů. Nebudou chybět ani 

vzdělávací pomůcky, které budou v ceně kurzu. 

e-academia 
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