Metodický kurz I.
Zvyšujeme dopad na vzdělávací výsledky
našich žáků a studentů
Hradec Králové
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:

čtvrtek 10. 3. 2022
čtvrtek 17. 3. 2022
čtvrtek 31. 3. 2022
čtvrtek 19. 5. 2022
čtvrtek 9. 6. 2022

Rozsah: 40 hodin
Cena: 12.500 Kč (je možné čerpat šablony)
Kurz je akreditován.
Lektorky kurzu: Mgr. Petra Keprtová, Mgr. Kateřina Mikšovská
tel.: 604 611 977
e-mail: vzdelavani@jobinovace.cz
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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 případě nepříznivých epidemiologických okolností bude kurz realizován ve stejných
termínech v online podobě. Těšíme se na vás nejlépe prezenčně, ale jsme připraveni a nadšeni
se setkat i na dálku. Je to jedinečná příležitost zažít v kurzu metody aktivního učení překlopené
do online prostředí.

Cena kurzu zahrnuje veškeré materiály, dopolední a odpolední občerstvení a oběd.
Obsah kurzu:
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 je součástí komplexního výcviku pedagogických lídrů, ale je možné jej absolvovat
i samostatně. Přímo na tento kurz navazuje Metodický kurz II. zaměřený na dlouhodobější
plánování v rozsahu 40 hodin.

tel.: 604 611 977
e-mail: vzdelavani@jobinovace.cz
www.jobinovace.cz | www.jobiblog.cz

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. Kateřina Mikšovská
Je učitelkou na základní škole R. Frimla
v Trutnově. Vystudovala učitelství pro první
stupeň.
V současnosti učí cizí jazyky na prvním i na
druhém stupni ZŠ. Vyučovací hodiny plánuje
v třífázovém modelu učení. Stanovuje výukové
cíle a kritéria dobré práce společně se žáky,
žákovská sebereflexe je pro ni velkým tématem
v procesu učení, stejně jako strategie učení
jednotlivých žáků. V hodinách využívá činnostní
učení a metody aktivního učení, spolupráci
a kooperaci žáků. Pracuje také jako metodička
a vede učící se skupiny na školách. V JOBu se
věnuje lektorské a mentorské práci, podporuje
učitele na cestě ze jejich pedagogickými cíli.
Kontaktní osoba pro více informací k náplni kurzu: Mgr. Petra Keprtová, p.keprtova@jobvzdelavani.cz.
Kontaktní osoba ohledně organizace kurzu (obsazenost kurzu, platby, osvědčení aj.): Petra Koldinská,
p.koldinska@jobvzdelavani.cz, tel.: 604 611 977.

