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Pondělí 17. 8. 2020
Příjezd – možnost ubytování • Společný kruh – seznámení
Představení lektorů a témat LŠ pro mateřské a základní školy • Společný úvod

Té ma t a p ro Z Á K L A D N Í Š KOLY

Práce s chybou...
...jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení
Kateřina Mikšovská / Bára Heřmanová
Získáme praktické náměty a příklady, jak se společně s žáky učit z toho, jak se učíme, jak posilovat roli sebehodnocení a vzájemného
hodnocení ve výuce. Budeme společně hledat odpovědi na otázky:
Jaký je můj vztah k chybě? Co je příčinou chyb? Jak můžeme společně se žáky chybu vytěžit pro učení?
Jak propojit “souputníka úspěcha” s chybou? Jak reagovat na chybu, aby to podpořilo další učení dětí?...

Jak předcházet nedorozumění? …komunikace v náročných situacích
Hanka Žežulová / Zdeněk Dlabola
Společně posílíme svou dovednost symetricky komunikovat při spolupráci… nejen se žáky, s rodiči, kolegy.
Prozkoumáme základní parametry symetrické respektující komunikace, vybrané komunikační projevy, které budí vztahovou
nepohodu. Budeme trénovat konkrétní reakce, jak nepodpořit, nebo odvrátit vztahovou válku.

Třída v akci – metody aktivního učení
Kateřina Adami / Veronika Svobodová
Cílem semináře je společně hledat a získávat odpovědi na otázky:
Proč využívat/nevyužívat metody aktivního učení? Jak aktivizovat žáky v úvody výuky/tématu? Jak aktivizovat žáky při výkladu a při
práci s informačními zdroji? Jak se žáky výuku aktivně uzavírat? Společně budeme sdílet své zkušenosti s metodami aktivního
učení a s aktivizací žáků ve výuce. Posoudíme výhody tohoto typu práce, ale i překážky a jak jim lze předcházet.

Kde mám slepou skvrnu, aneb jak plánovat výuku s ohledem na vzdělávací
potřeby každého dítěte?
Šárka Vacková
Každý jsme jiný a proto se i každý jinak a jiným způsobem potřebujeme učit – práce s různorodou skupinou
Budeme společně hledat možnosti, co, jak a proč žákům ve výuce nabízet, aby to odpovídalo jejich různým vzdělávacím potřebám.
Prozkoumáme, které potřeby žáků se nám daří při výuce naplňovat, kde máme „slepou skvrnu“ a proč. Budeme také analyzovat
připravené vyučovací jednotky s ohledem na potřeby žáků, hledat příležitosti, jak naplnit další.

Té ma t a p ro M AT E Ř S K É Š KOLY

Logopedie hravě
Michaela Beznosková
Společně zabřehneme do logopedie, vývoji řeči a řečových vad, rozdělíme řečové vady.
Naučíme se různá dechová cvičení, vnímat tělo a jaký má vliv na vývoj řeči. Co by dítě mělo zvládnout před nástupem do školy?
Fonematický sluch – rytmus, intonace a syntéza. Testy jak jednoduše a rychle zjistit, zda má dítě dostatečně vyzrálý fonematický
sluch, proč, je pro nás tak důležitý, kurz jazykových schopností Elkonin.
Vyzkoušíme různé aktivity. Práce s didaktickým materiálem a pomůckami.

Mozaika aneb dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
Martina Večeřová
Společně se vydáme cestou speciální pedagogiky, kdy si přiblížíme potřeby a práci s dětmi se speciﬁckými vzdělávacími potřebami
v prostředí MŠ. Nakoukneme do „života za sklem“, přiblížení světa děti s autismem. Praktické ukázky metod a forem výuky
zaměřených na celkový rozvoj napříč spektrem speciﬁckých vzdělávacích potřeb dětí předškolního věku.
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Úterý 18. 8. 2020
Té ma t a p ro Z Á K L A D N Í Š KOLY

Práce s chybou...
...jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení
Kateřina Mikšovská / Bára Heřmanová
Získáme praktické náměty a příklady, jak se společně s žáky učit z toho, jak se učíme, jak posilovat roli sebehodnocení a vzájemného
hodnocení ve výuce. Budeme společně hledat odpovědi na otázky:
Jaký je můj vztah k chybě? Co je příčinou chyb? Jak můžeme společně se žáky chybu vytěžit pro učení?
Jak propojit “souputníka úspěcha” s chybou? Jak reagovat na chybu, aby to podpořilo další učení dětí?...

Jak předcházet nedorozumění? …komunikace v náročných situacích
Hanka Žežulová / Zdeněk Dlabola
Společně posílíme svou dovednost symetricky komunikovat při spolupráci… nejen se žáky, s rodiči, kolegy.
Prozkoumáme základní parametry symetrické respektující komunikace, vybrané komunikační projevy, které budí vztahovou
nepohodu. Budeme trénovat konkrétní reakce, jak nepodpořit, nebo odvrátit vztahovou válku.

Třída v akci – metody aktivního učení
Kateřina Adami / Veronika Svobodová
Cílem semináře je společně hledat a získávat odpovědi na otázky:
Proč využívat/nevyužívat metody aktivního učení? Jak aktivizovat žáky v úvody výuky/tématu? Jak aktivizovat žáky při výkladu a při
práci s informačními zdroji? Jak se žáky výuku aktivně uzavírat? Společně budeme sdílet své zkušenosti s metodami aktivního
učení a s aktivizací žáků ve výuce. Posoudíme výhody tohoto typu práce, ale i překážky a jak jim lze předcházet.

Kde mám slepou skvrnu, aneb jak plánovat výuku s ohledem na vzdělávací
potřeby každého dítěte?
Šárka Vacková
Každý jsme jiný a proto se i každý jinak a jiným způsobem potřebujeme učit – práce s různorodou skupinou
Budeme společně hledat možnosti, co, jak a proč žákům ve výuce nabízet, aby to odpovídalo jejich různým vzdělávacím potřebám.
Prozkoumáme, které potřeby žáků se nám daří při výuce naplňovat, kde máme „slepou skvrnu“ a proč. Budeme také analyzovat
připravené vyučovací jednotky s ohledem na potřeby žáků, hledat příležitosti, jak naplnit další.

Té ma t a p ro M AT E Ř S K É Š KOLY

Logopedie hravě
Michaela Beznosková
Společně zabřehneme do logopedie, vývoji řeči a řečových vad, rozdělíme řečové vady.
Naučíme se různá dechová cvičení, vnímat tělo a jaký má vliv na vývoj řeči. Co by dítě mělo zvládnout před nástupem do školy?
Fonematický sluch – rytmus, intonace a syntéza. Testy jak jednoduše a rychle zjistit, zda má dítě dostatečně vyzrálý fonematický
sluch, proč, je pro nás tak důležitý, kurz jazykových schopností Elkonin.
Vyzkoušíme různé aktivity. Práce s didaktickým materiálem a pomůckami.

Mozaika aneb dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
Martina Večeřová
Společně se vydáme cestou speciální pedagogiky, kdy si přiblížíme potřeby a práci s dětmi se speciﬁckými vzdělávacími potřebami
v prostředí MŠ. Nakoukneme do „života za sklem“, přiblížení světa děti s autismem. Praktické ukázky metod a forem výuky
zaměřených na celkový rozvoj napříč spektrem speciﬁckých vzdělávacích potřeb dětí předškolního věku.
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Středa 19. 8. 2020
Té ma t a p ro Z Á K L A D N Í Š KOLY

Proč, co a jak reﬂektovat?
Veronika Svobodová / Zdeněk Dlabola
Aneb jak se můžeme ohlédnout za společným učením s našimi žáky
Věříme, že reﬂexe je příležitostí pro každého z nás si v konečné fázi učení svými slovy formulovat myšlenky, názory a prožitky, které
jsme předtím neměli nebo ve kterých jsme neměli jasno. Dětem pomáhá reﬂexe při učení stejným způsobem, ale někdy se stává,
že na ni nezbude v průběhu či na konci výuky čas. Prakticky společně prozkoumáme časově méně náročné i důkladnější postupy
a konkrétní techniky reﬂexe, a to ve vztahu k cílům, prožitým emocím, spolupráci, postupům, ale i k procesům učení apod.
Odhalíme také rozdíl mezi reﬂexí a zpětnou vazbou.

1 + 1 může být více než dva
– aneb spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Kamila Zemanová / Petra Keprtová
Asistent pedagoga může mít při výuce více či méně aktivních rolí. Záleží na způsobu nastavení spolupráce mezi učitelem
a asistentem pedagoga, ale i na samotné organizaci výuky. Budeme společně sdílet a rozebírat myšlenky, metody a přístupy,
promýšlet, jak zavádět nové a efektivnější strategie spolupráce učitele a asistenta. Zaměříme také pozornost na to, jak můžeme
lépe monitorovat pokroky žáků a lépe hodnotit jejich výsledky, když je nás ve výuce více.
Doporučujeme účast v tandemu (učitel/ka, asistent/ka), posílí se tak ještě více smysl a užitek semináře.

Jak můžeme podporovat rozvoj čtenářských dovedností?
Kateřina Adami
Škola může kompenzovat čtenářsky nepříznivé domácí podmínky a může napomoci tomu, aby si dítě, které nemá ke čtení vztah,
čtení oblíbilo. Jak na to? Společně prožijeme a zreﬂektujeme praktické náměty pro realizaci užitečných čtenářských aktivit, které
budou žáky nejen bavit, ale hlavně se s jejich pomocí budou učit čtenářské dovednosti, které uplatní v praktickém životě, při učení
i v práci. Dílna čtení…čtenářská lekce…čtenářské strategie… čtenářská teritoria …

Jak můžeme podporovat rozvoj matematických dovedností?
Šárka Vacková / Bára Heřmanová
Budeme společně zkoumat, jak žákům zprostředkovat roli, kterou hraje matematika v našem světě. Sdílet příklady dobré praxe
v matematice a společně plánovat výuku matematiky tak, aby rozvíjela matematické dovednosti, které žáci uplatní v praktickém
životě, při učení i v práci.

Té ma t a p ro M AT E Ř S K É Š KOLY

Joyful English pro MŠ
Jitka Tužová
Společně připravíme prostředí tak, aby děti mohly využívat a rozvíjet své intuitivní myšlení. Naučíme se hlavním zásadám vyučování
cizímu jazyku, budeme pracovat s motivací a jak efektivně vést při hravém objevování angličtiny. Budeme hrát různé aktivty a naučíme
se vzbudit v dětech zájem a aby byly aktivní po celou dobu hodin. Práce s didaktickým materiálem a pomůckami.

Jak předcházet nedorozumění? Komunikace v náročných situacích pro MŠ
Hana Žežulová
Společně posílíme svou dovednost symetricky komunikovat při spolupráci… nejen se žáky, s rodiči, kolegy.
Prozkoumáme základní parametry symetrické respektující komunikace, vybrané komunikační projevy, které budí vztahovou
nepohodu a budeme trénovat konkrétní situace.
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Čtvrtek 20. 8. 2020
Té ma t a p ro Z Á K L A D N Í Š KOLY

Proč, co a jak reﬂektovat?
Veronika Svobodová / Zdeněk Dlabola
Aneb jak se můžeme ohlédnout za společným učením s našimi žáky
Věříme, že reﬂexe je příležitostí pro každého z nás si v konečné fázi učení svými slovy formulovat myšlenky, názory a prožitky, které
jsme předtím neměli nebo ve kterých jsme neměli jasno. Dětem pomáhá reﬂexe při učení stejným způsobem, ale někdy se stává,
že na ni nezbude v průběhu či na konci výuky čas. Prakticky společně prozkoumáme časově méně náročné i důkladnější postupy
a konkrétní techniky reﬂexe, a to ve vztahu k cílům, prožitým emocím, spolupráci, postupům, ale i k procesům učení apod.
Odhalíme také rozdíl mezi reﬂexí a zpětnou vazbou.

1 + 1 může být více než dva
– aneb spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Kamila Zemanová / Petra Keprtová
Asistent pedagoga může mít při výuce více či méně aktivních rolí. Záleží na způsobu nastavení spolupráce mezi učitelem
a asistentem pedagoga, ale i na samotné organizaci výuky. Budeme společně sdílet a rozebírat myšlenky, metody a přístupy,
promýšlet, jak zavádět nové a efektivnější strategie spolupráce učitele a asistenta. Zaměříme také pozornost na to, jak můžeme
lépe monitorovat pokroky žáků a lépe hodnotit jejich výsledky, když je nás ve výuce více.
Doporučujeme účast v tandemu (učitel/ka, asistent/ka), posílí se tak ještě více smysl a užitek semináře.

Jak můžeme podporovat rozvoj čtenářských dovedností?
Kateřina Adami
Škola může kompenzovat čtenářsky nepříznivé domácí podmínky a může napomoci tomu, aby si dítě, které nemá ke čtení vztah,
čtení oblíbilo. Jak na to? Společně prožijeme a zreﬂektujeme praktické náměty pro realizaci užitečných čtenářských aktivit, které
budou žáky nejen bavit, ale hlavně se s jejich pomocí budou učit čtenářské dovednosti, které uplatní v praktickém životě, při učení
i v práci. Dílna čtení…čtenářská lekce…čtenářské strategie… čtenářská teritoria …

Jak můžeme podporovat rozvoj matematických dovedností?
Šárka Vacková / Bára Heřmanová
Budeme společně zkoumat, jak žákům zprostředkovat roli, kterou hraje matematika v našem světě. Sdílet příklady dobré praxe
v matematice a společně plánovat výuku matematiky tak, aby rozvíjela matematické dovednosti, které žáci uplatní v praktickém
životě, při učení i v práci.

Té ma t a p ro M AT E Ř S K É Š KOLY

Joyful English pro MŠ
Jitka Tužová
Společně připravíme prostředí tak, aby děti mohly využívat a rozvíjet své intuitivní myšlení. Naučíme se hlavním zásadám vyučování
cizímu jazyku, budeme pracovat s motivací a jak efektivně vést při hravém objevování angličtiny. Budeme hrát různé aktivty a naučíme
se vzbudit v dětech zájem a aby byly aktivní po celou dobu hodin. Práce s didaktickým materiálem a pomůckami.

Jak předcházet nedorozumění? Komunikace v náročných situacích pro MŠ
Hana Žežulová
Společně posílíme svou dovednost symetricky komunikovat při spolupráci… nejen se žáky, s rodiči, kolegy.
Prozkoumáme základní parametry symetrické respektující komunikace, vybrané komunikační projevy, které budí vztahovou
nepohodu a budeme trénovat konkrétní situace.
Závěrečná REFLEXE
• Rozloučení
• Odjezd

