Pozor nové termíny, nová cena!

Metodický kurz I.
Zvyšujeme dopad na vzdělávací výsledky
našich žáků a studentů
Kurz je určen učitelům ZŠ, SŠ, metodikům, vedoucím pracovníkům, rodičům dětí
na domácí škole, vedoucím oborových komisí, mentorům, lektorům, prostě všem,
kdo učí jiné.
Cílem kurzu je:
 rozšířit portfolio vyučovacích metod, které účastník zná a především aktivně
využívá ve své praxi,
 vybírat metody vzhledem ke vzdělávacím záměrům a cílům,
 s využitím důkazů o učení žáků vyhodnocovat dopad výuky na učení žáků
a studentů.
Kurz se bude konat v Hradci Králové
v těchto termínech:

středa

19. května 2021

čtvrtek 10. června 2021
čtvrtek

1. července 2021

pondělí 23. srpna 2021
úterý

21. září 2021

Rozsah: 40 hodin
Cena: 9.500 Kč (Je možné čerpat šablony, kurz je dočasně
zlevněn z důvodu zrušení pobytu na Kuksu.)
Kurz je akreditován.
Lektorky kurzu: Mgr. Petra Keprtová, Mgr. Pavlína Seidlerová
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Na kurzu získáte nebo si prohloubíte:
 dovednosti pro plánování efektivní vyučovací hodiny v konstruktivistickém modelu,
 příležitost přijímat a nabízet zpětnou vazbu na přípravu hodiny především
z pohledu práce s důkazy o učení a rozpoznávání kvality žákova výkonu,
 inspiraci o různých přístupech k plánování vyučovací hodiny,
 dovednost nahlížet na výuku optikou různých žáků,
 sady popisu základních dovedností (pro diskusi, práci s textem, řešení problémů aj.)
pro formulování učebních cílů a jejich ověřování,
 dovednosti klást reflektivní otázky ve výuce,
 ucelený přehled o metodách aktivního učení v oblastech diskusních metod
a technik, technik práce s textem, řešení problému a objevování, metody hraní rolí
a simulací.
Kurz slouží jako rozšíření mentorského kurzu pro zvyšování pedagogických dovedností
mentora, je možné ho však absolvovat i bez návaznosti na mentorský kurz. Na kurz dále
navazuje Metodický kurz II. v rozsahu 40 hodin.
Rozsah kurzu: Jedná se o 5 vzdělávacích dnů po 8 hodinách.
Součástí kurzu (nad rámec 40 hodin) je také plnění „domácích tréninků”, ve kterých
se procvičují dovednosti probírané v kurzu.
K získání osvědčení o absolvování kurzu je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích
dnech.
V průběhu vzdělávacích dnů pro vás v čase přestávek bude připravena káva, čaj a drobné
občerstvení. V ceně je také oběd.
Těšíme se na vás nejlépe prezenčně, ale jsme připraveni a nadšeni se setkat i na dálku.
Je to jedinečná příležitost v kurzu zažít metody aktivního učení překlopené do online
prostředí.

Bohužel z důvodu epidemiologické situace jsou u kurzů do odvolání zrušeny úvodní
pobytové části v Hospitalu Kuks. Termíny kurzu byly posunuty, aby se zvýšila
pravděpodobnost prezenčního konání. Pokud to nebude možné, bude se ve stejných
termínech konat online setkání. Bližší informace zašleme přihlášeným.
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Lektorky kurzu:
Mgr. Petra Keprtová
Je učitelkou a školní sociální pedagožkou na ZŠ
Mozaika v Rychnově nad Kněžnou, která pracuje
na základě programu Začít spolu. V JOBu se věnuje
lektorské, mentorské a metodické činnosti a přípravě
letních škol. Mimo jiné se podílela na tvoření
metodického Manuálu pro nové lektory a mentory,
se zaměřením na reflektivní postupy pro spolupráci
lektorů a škol. Nejen tyto zkušenosti také využívá
při vedení kurzů pro zkušené i nové lektory. Kromě
jiných, jsou její oblíbené metody zážitkové, metody
objevování a řešení problémů. Podílela se jako
autorka na vzniku metodik Vzduchoplavec Kráčmera,
který vznikl ve spolupráci s ČT a byl zaměřen na místně zakotvené učení.
Mgr. Pavlína Seidlerová
Ve školství pracuje již dvacet pět let.
Začínala na 1. stupni, pak si rozšířila
vzdělání a učila i na druhém stupni, na
víceletém gymnáziu. V průběhu těchto let
si vyzkoušela role učitelky prvního
i druhého stupně, zástupkyně ředitele
i ředitelky, ale nejvíce jí přirostla k srdci
role třídní učitelky. V rámci dalšího
vzdělávání
absolvovala
například
Montessori výcvik. Od roku 2017 je
zapojena jako mentor v JOBu a v Učiteli
naživo. Mentorské zkušenosti získala také
např. v projektu Učíme (se) spolu Univerzity Hradec Králové a JOBu. Kromě
mentoringu se profesně věnuje také koučování, facilitaci a supervizi, postupně se více
se zaměřuje na komunikační techniky a osobnostní rozvoj učitelů, růst jejich
sebevědomí v učitelské roli.
Kontaktní osoba pro více informací k náplni kurzu: Mgr. Zdeněk Dlabola, z.dlabola@jobvzdelavani.cz
Kontaktní osoba ohledně organizace kurzu (obsazenost kurzu, platby, osvědčení aj.): Petra Koldinská,
p.koldinska@jobvzdelavani.cz, tel.: 604 611 977.

