
 
                                                                         

 

Programy jsou určeny pro pražská gymnázia a střední školy pro školní rok 2020/2021 a 
2021/2022. 

 
• Určeno pro učitele, kteří se dále chtějí rozvíjet a měnit nejen sebe, ale i své okolí. 

• Semináře rozvíjejí umění sebereflexe, konstruktivistický způsob myšlení, umění vést 
pomáhající rozhovor a další dovednosti vedoucí k rozvoji demokratické kultury – 
aktivní naslouchání, empatie, efektivní komunikace, zpětná vazba atd.  

• Semináře jsou akreditované a zdarma, (tržní cena seminářů je 90 tis. Kč). 

• 5 dní po 8 hodinách v rámci školního roku 2020/21 nebo 2021/22, můžete si vybrat. 

• Pro skupinu 12 – 15 učitelů z dané školy. 

• Občerstvení a materiály k seminářům jsou zdarma, oběd si hradí účastníci sami. 

• Vzdělávání probíhá mimo školu. 

• Povinnosti pro učitele: Nutno absolvovat všechny semináře, splnit domácí úkoly - 3 
kazuistiky – práce s dětmi v hodinách ve škole, zajištění prezenčních listin, vyplnění 
karet účastníků, vyplnění inkluzivních a evaluačních dotazníků. 

 
• Ideální pro 2.-3. ročník gymnázií – pro samostatné, přemýšlivé studenty, kteří např. 

působí ve školním parlamentu, jejich volitelné předměty jsou filosofie, psychologie 

atd. 

• Dvoudenní semináře po 6 hodinách pro tři různé skupiny žáků z dané školy.  

• V jedné skupině je 8-10 žáků, (tržní cena za dvoudenní seminář je 18 tis. Kč). 

• Vzdělávání probíhá mimo školu, nutno zajistit pedagoga jako doprovod, případně 
souhlasy rodičů pro samostatný odchod po semináři. 

 
• Možnost konzultací s odborníky. 

• Vzdělávací materiály pro učitele a žáky do hodin, a možnost podílet se na jejich 
tvorbě – vyčleněno 8 500,- Kč na školu. Každá škola obdrží základní set metodických 
listů, s kterými bude pracovat při kazuistikách, výše uvedené prostředky mohou 
využít na jejich úpravu nebo rozšíření.  

• Nákup pomůcek vztahujících se k tématu (knihy, didaktické pomůcky atp.) – 15 tis. Kč 
na školu. 

 

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte věcnou manažerku projektu 
Ing. Jitku Šeflovou, e-mail: seflova@ireas.cz, telefon: 721 364 959. 

 
 

ROZVOJ DEMOKRATICKÉ KULTURY

Vzdělávací programy pro pedagogy, žáky a další aktivity  pro školy 
ZDARMA.

1. Semináře pro učitele:  Rozvoj demokratické kultury, systemický výcvik   

2. Semináře pro žáky: Rozvoj demokratické kultury 

3. Další volitelní aktivity: 
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• Nabízíme změnu myšlení zážitkovou formou. 

  

• Pracujeme s týmovou dynamikou, sdílení společných fenoménů pro pomáhající 
profese a inspirace – lidé se učí od sebe navzájem.  
 

• Nejvyšším rámcem nám bude Vaše vize – jaké chcete mít prostředí ve Vaší škole – 
např. respektující, partnerské, demokratické atd.  Budeme s učiteli i žáky pracovat na 
tom, aby svým chováním a přístupem k dětem a rodičům naplňovali tuto vizi. 
 

• Proto je podmínkou zapojení se do projektu i účast na vzdělávání jak učitelů, tak 
studentů a plné vědomí vedení školy o tomto rozvoji.   
 

• Všechny semináře budou probíhat mimo školu. Mimo školu je nastaven nový kontext, 
bezpečné prostředí, kde je možno otevřeně pracovat na rozvoji a zejména pak na 
změně systému. 
 

 
• Systemika podporuje uvědomění si vlastních zdrojů, potřeb a oblastí pro další rozvoj. 

 

• Naučí Vás rozpoznat vlastní hranice – vědět, za co vše jsem ve své profesi i osobním 
životě odpovědný/á. 
 

• Budete umět opravdu aktivně naslouchat – nástroj, který umožňuje zjistit, co ten 
druhý potřebuje, netvořit si předpoklady. 
 

• Umět vnímat školu, třídu, tým pedagogů jako živý systém – celostní přístup. 
 

• Vnímat různé kontexty své profese a života a umět s nimi užitečně pracovat. 
 

• Zvládat konstruktivní zpětnou vazbu – rozvojový nástroj, který pracuje s pozitivním 
formováním budoucnosti (nesoustředí se na minulost a chyby). 
 

• A spoustu dalšího.  
 

 

Podrobné obsahy seminářů pro učitele, žáky i obsahy metodických listů Vám rádi zašleme, neváhejte 
nás kontaktovat:  Ing. Jitka Šeflová, e-mail: seflova@ireas.cz, telefon: 721 364 959. 

 

Co dále můžeme nabídnout: 

Co  budou učitelé po absolvování  seminářů umět: 
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