Step by Step ČR, o.p.s. vás zve na letní školu pro vyučující a vedení mateřských škol se
Vzdělávacím programem Začít spolu®
Kdy: 21. - 25. srpna 2017
Kde: ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6 – Suchdol
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Základní kurz Začít spolu pro MŠ
Tento tradiční kurz je určen pedagogům mateřských škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o
Vzdělávacím programu Začít spolu a praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své
třídě. Kurz je založen na aktivní spolupráci účastníků, vychází z jejich zkušeností, důležitou součástí je
sdílení vlastní praxe.
Základní kurz zahrnuje tato témata:
 Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu
 Struktura dne v MŠ Začít spolu
 Podnětné učební prostředí - centra aktivit
 Integrované učení hrou a činnostmi
 Ranní setkávání / komunitní kruh
 Aktivní spolupráce s rodinou

…………………………………………………………………………
Rozvíjející kurz Začít spolu pro MŠ – nový kurz v nabídce SbS ČR!
Lektorky: Věra Krejčová, Jana Poche Kargerová
Rozvíjející kurz je určen pedagogům MŠ, kteří už mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické
zkušenosti, chtějí zvyšovat své profesní kvality, načerpat další inspirace pro práci v programu a podělit
se o své dosavadní zkušenosti.
V rámci rozvíjejícího kurzu se budeme zabývat klíčovými otázkami vztahujícími se k plánování,
realizaci a vyhodnocování pedagogické práce. Kurz bude zaměřen zejména na tyto oblasti:
 Plánování obsahu vzdělávání – s důrazem na plánování do center aktivit
 Kooperativní učení
 Individualizace a diferenciace vzdělávání nejen při práci v centrech aktivit
 Vyhodnocování pokroků v učení dětí prostřednictvím portfolia dítěte
 Sebehodnocení dětí
 Jak rozvíjet spolupráci s rodiči
 Prezentace MŠ - jak rodičům i širší veřejnosti objasnit principy programu Začít spolu
 Týmová spolupráce a vzájemná kolegiální podpora podporující rozvoj programu Začít spolu
v konkrétní MŠ.
 + témata vycházející z aktuálních potřeb účastníků kurzu.
Po celou dobu kurzu budeme pracovat se standardy pedagogické práce formulovanými v tzv. „Duhové
knize“ (Kompetentní učitel 21. století - mezinárodní profesní rámec kvality ISSA). S ohledem na
legislativní změny, které se týkají mateřských škol, nabízíme i prostor, v němž bychom se věnovali
otázkám aktualizace ŠVP PV v souladu s novou verzí RVP PV.

Finální náplň rozvíjejícího kurzu bude upravována přímo na místě, na základě aktuálních
vzdělávacích potřeb účastnic. Budete mít příležitost témata akcentovat ve vztahu k tomu, co cítíte
jako důležité, potřebné popř. akutní. Cílem je, aby vám byl kurz „šitý na míru“.
Protože chceme využít společný čas co nejefektivněji, vycházet z vašich zkušeností, umožnit jejich
vzájemnou výměnu a sdílení, považujeme za důležité, abyste si s sebou na rozvíjející kurz přivezli tyto
podklady:
1. svůj vlastní školní i třídní vzdělávací program v té podobě, v jaké jej v současnosti máte
zpracovaný (za důležitou považujeme alespoň 1-2 ukázky vašeho běžného týdenního
plánování)
2. fotografie dokumentující práci vaší MŠ (prostředí tříd MŠ, práci s dětmi, spolupráci s rodiči,
akce MŠ…)
3. 1-2 publikace ze školní či vlastní knihovny – knihu, kterou považujete za inspirativní, je vaší
oblíbenou a rádi byste ji doporučili ostatním. Může a nemusí se jednat o publikace vztahující se
k vaší práci. Stejně tak může namísto publikace přivézt i nějaké inspirativní karty 😊
4. záznamové archy pro hospitaci, které používáte ve vaší MŠ
5. záznamové listy, diagnostické listy, které v MŠ používáte k diagnostice a vyhodnocování
pokroku vývoje dětí (čisté nevyplněné, ale i vyplněné)
6. dotazníky, které dáváte rodičům
7. text Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (nejnovější verze z roku
2017)
8. Duhovou knihu - Kompetentní učitel 21. století - mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.
(Pokud tento dokument nemáte, bude možné jej zakoupit přímo na letní škole)
9. Cokoliv dalšího, co dokumentuje vaši práci, vy to považujete za zajímavé, funkční a domníváte
se, že by to mohlo inspirovat ostatní.
S sebou vezměte notebook a flash/USB - pro tvorbu materiálů je užitečné vše hned sdílet a
uchovávat. Cílem je odvést si dokončené materiály, které pak ihned využijete v praxi.

…………………………………………………………………………
KURZY JSOU AKREDITOVANÉ, ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

…………………………………………………………………………
CENA: 6800 KČ, CENA NEZAHRNUJE UBYTOVÁNÍ A STRAVU

…………………………………………………………………………
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V průběhu letní školy můžete také využít nabídku konzultací (individuálně nebo v malých skupinkách)
se zkušenými supervizory a mentory Michalem a Pavlou Vybíralovými, s nimiž budete moci probrat
osobní i profesní témata, problémové situace, které nejčastěji řešíte, nebo vás zajímají.

…………………………………………………………………………
Program letní školy je plánovaný každý den od 9 do 17 hodin, v pátek končíme po obědě.

…………………………………………………………………………
V podvečerních hodinách nabízíme účastníkům též výběrové semináře, kulturní, výtvarné a sportovní
akce.

…………………………………………………………………………
Přihlášení: zaslání přihlášky na info@sbscr.cz nebo přes www.zacitspolu.eu, tel.: 222963596

