Den ve třídě Začít spolu v ZŠ
Termíny a místa:
19. 4. 2017 Rychnov nad Kněžnou, ZŠ Mozaika
Cena: 680 Kč
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo na základní škole,
která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti. Budete mít možnost strávit
dopoledne ve třídě Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech aktivity, které jsou pro
program Začít spolu charakteristické atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici
k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás
zajímají. Akce je vhodná i pro letošní absolventy letních škol, kteří budou moci navázat na své
znalosti a první zkušenosti z praxe.

…………………………………………………………………………
Den ve třídě Začít spolu MŠ
Termíny a místa:
22. 3. 2017 Kadaň, Jesle, MŠ a ZŠ
30. 3. 2017 Praha, MŠ Motoláček
27. 4. 2017 Praha, MŠ Motoláček
23. 5. 2017 Praha, MŠ Kurandové
25. 5. 2017 Praha, MŠ Motoláček
Cena: 680 Kč
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se se Vzdělávacím programem Začít spolu přímo v
mateřské škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.
Budete mít možnost strávit dopoledne v MŠ Začít spolu, pozorovat učitele a práci dětí v centrech
aktivit, které jsou pro program Začít spolu charakteristické, všímat si možností zapojení rodin do
práce v MŠ, inspirovat se materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají
atp. Po skončení návštěvy Vám bude paní učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení
Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

…………………………………………………………………………
Čtenářská pregramotnost pro MŠ
Vhodné pro čerpání šablony I/2.3
Termín: 31. března – 1. dubna 2017
Místo: Praha
Časová dotace: 16 vyučovacích hodin
Lektorka: Mgr. Mirka Škardová
Cena: 3500 Kč, cena nezahrnuje ubytování a stravu
Cílem dvoudenního semináře je seznámit účastníky s metodami aktivního učení určené
předškolním dětem, které rozvíjejí čtenářskou (pre)gramotnost a prakticky si je vyzkoušet. Jde o
techniky a různorodé postupy, které vedou k nenásilnému a přirozenému získávání čtenářských
dovedností a k budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení již v předškolním věku. Je zřejmé,
že řada dětí využívá knihy jako zdroje svého poznávání, že si ráda prohlíží nejrůznější knihy či
encyklopedie a klade si (nebo dospělým) nejrůznější otázky, které ji v souvislosti s obrázky (či
textem) napadají. Některé děti už možná v MŠ samy čtou a chtějí se dozvědět více o věcech a
událostech, které je zajímají. Je dobré, pokud učitelé reagují na tento zájem dětí a mají ve třídě k

dispozici širokou nabídku knih, které jsou dětem volně k dispozici. Obsah: Důraz bude kladen na
propojení verbální a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na vedení dialogu s dětmi při čtení
knih. Účastníci se dozvědí, jakou roli pro rozvoj jazyka hraje výukové prostředí, co lze očekávat od
dětí v určitém vývojovém stádiu, ujasní si pojem čtenářská gramotnost, seznámí se s jejími
složkami a možnostmi jejího rozvoje. Součástí semináře jsou modelové lekce (práce s příběhem i
naučným textem) s následnou reflexí a analýzou. Účastníci si prakticky vyzkouší, jak lze pracovat s
textem s nečtenáři či začínajícími čtenáři a získají přehled současné dětské literatury vhodné pro
praxi v MŠ.

…………………………………………………………………………
Osobnostně sociální rozvoj pro pedagogy MŠ
Vhodné pro čerpání šablony I/2.2
Termín: jaro 2017 (bude upřesněno)
Místo: Praha
Časová dotace: 20 vyučovacích hodin
Lektoři: Pavla a Michal Vybíralovi
Cena: 3700 Kč, cena nezahrnuje ubytování a stravu
Cílem sebezkušenostního kurzu je podpora učitelů mateřských škol v jejich náročné roli
prostřednictvím posilování jejich osobnostních kvalit, rozvoje sociálních a komunikačních
dovedností, podpoře emoční stability a uvědomění si vlastního potenciálu pro osobní růst.
Obsah: sebepoznání a tvorba vlastního sebepojetí, práce s vlastními potřebami a emocemi,
efektivní komunikace - konkrétní strategie a postupy, jak vytvořit sobě i druhým prostor pro
vyjádření názoru, emoce a naučené způsoby chování v konfliktu, techniky zvládání konfliktu,
alternativy jednání v některých typech konfliktních situací, psychohygiena v práci učitele efektivní techniky prevence stresu a jejich využití v konkrétních situacích, syndrom vyhoření,
zdroje vnitřní energie, limity - zvědomování hranic osobních, profesních.

…………………………………………………………………………
Základní kurz Začít spolu pro učitele MŠ - cyklické vzdělávání / jaro 2017
Vhodné pro čerpání šablony I/3.2
Termíny (kurz je rozdělen do dvou na sebe navazujících částí):
1. část čt 16.3. - so 18. 3. 2017 – MŠ Sokolská, Olomouc
2. část čt 30. 3. - so 1. 4. 2017 – MŠ Sokolská, Olomouc
Lektorky: Krejčová Věra, Hana Kretková, Dana Bräuerová
Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
Cena: 6800 Kč, cena nezahrnuje ubytování a stravu
Základní kurz je určen všem novým zájemcům o Vzdělávací program Začít spolu z řad učitelů MŠ.
Výhodou tohoto kurzu je, že se odehrává v MŠ, která dlouhodobě pracuje v programu Začít spolu.
Účastníci tak budou mít možnost kombinace dalšího vzdělávání a přímého pozorování práce
učitelek ve třídách Začít spolu, uvidí charakteristické prostředí třídy rozdělené do jednotlivých
center aktivit a práci dětí v těchto tematicky zaměřených pracovních koutcích.
Systematické a prakticky vedené vzdělávání zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie
Vzdělávacího programu Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Ranní setkávání a
komunitní kruh, Integrovaná tematická výuka, Individualizace a Aktivní spolupráce s rodinou.

………………………………………………………………………
Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ v Kadani – základní kurz
Vhodné pro čerpání šablony I/3.2 nebo II/2.3
Termín: 3.– 7. 7. 2017
Místo: MŠ Začít spolu Kadaň
Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 6800 Kč, cena nezahrnuje ubytování a stravu
Tento prázdninový kurz je určen všem pedagogům/žkám mateřských škol, kteří chtějí získat
komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu
ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky
vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe.
Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu,
Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická
výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.
V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné
či sportovní vyžití.

…………………………………………………………………………
Letní škola Začít spolu pro učitele MŠ a ZŠ v Praze
– kurzy pro začínající i pokročilé pedagogy
Vhodné pro čerpání šablony I/3.2 nebo II/2.3
Termín: 21. -25. srpna 20167
Místo: Praha, ZŠ Mikoláše Alše Praha - Suchdol
Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu
Cena: 6800 Kč, cena nezahrnuje ubytování a stravu
Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských a základních škol, kteří
chtějí získat komplexní přehled o Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak
podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Jednotlivé semináře jsou
prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe.
Tato letní škola je určena jak začínajícím učitelům/kám, tak učitelům/kám, kteří už mají se
Vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti a rádi by získali další podněty pro svoji
práci.
Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu,
Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivit, Integrovaná tematická
výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.
Program pro pokročilé pedagogy je sestavován dle potřeb a zájmu přihlášených pedagogů.
V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné
či sportovní vyžití.

