Step by Step ČR, o.p.s. vás zve na letní školu pro pedagogy,
kteří pracují na základních školách se Vzdělávacím programem Začít spolu®
Kdy: 21. - 25. srpna 2017
Kde: ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6 – Suchdol

…………………………………………………………………………
Základní kurz Začít spolu
Tento tradiční kurz je určen pedagogům/žkám základních škol, kteří/ré chtějí získat komplexní přehled o
Vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě a další
podněty do své práce. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé z 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, Individualizace, Hodnocení, Aktivní spolupráce s rodinou.
Lektoři základního kurzu: Zdena Kreislová, Zdena Rašková, Jana Sadilová, Radka Chaloupková

…………………………………………………………………………
Rozvíjející kurz Začít spolu
Rozvíjející kurz je určen těm, kteří už mají se Vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, chtějí
zvyšovat své profesní kvality a načerpat další inspirace pro práci v programu.
V rámci rozvíjejícího kurzu se budeme zabývat klíčovými otázkami efektivní výuky z hlediska jejího plánování,
realizace a zpětného hodnocení (včetně žákovského sebehodnocení).
Protože chceme využít společný čas co nejefektivněji ke vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, navrhujeme,
abyste témata, která považujete pro sebe za klíčová, začali promýšlet již nyní. K tomuto účelu bychom vás
požádali, abyste si připravili, odučili a reflektovali jeden týden v centrech ve Vaší třídě. Popis této zkušenosti se
stane odrazovým můstkem (nikoli materiálem, který bude hodnocen z hlediska kvality!) pro naši diskuzi o
možných cestách zkvalitňování vyučování v programu Začít spolu.
Co tím přesně máme na mysli? Pokud plánujete zúčastnit se LŠ pro pokročilé, zašlete nám do 31. 5. 2017
strukturovaný popis přípravy týdenní práce v centrech v jedné třídě. Podmínkou je, aby byla centra skutečně
odučena a v popisu byla zmíněna také Vaše reflexe vyučování. V takto strukturovaném popisu bychom měli
nalézt odpovědi na následující otázky:
V jaké třídě byla centra realizována?
Kolik center bylo připraveno?
Jaký byl cíl práce v jednotlivých centrech?
Jak znělo přesné zadání v centrech? (včetně ukázek pracovních listů a výstupů dětí)
Jak probíhala zpětná vazba práce v centrech? (jaké nástroje na získání zpětné vazby jste použili)
Jak práci v centrech hodnotíte Vy? (co se podařilo, co méně a proč)
Lektoři rozvíjejícího kurzu: Anna Babanová, Daniel Vychodil

…………………………………………………………………………
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, kromě pátku, od 9 do 17 hodin, v podvečerních hodinách nabízíme
účastníkům též výběrové semináře, kulturní, výtvarné a sportovní akce.

…………………………………………………………………………
Kurzy jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Cena: 6800 Kč, cena nezahrnuje ubytování a stravu, vhodné pro čerpání šablony II/2.3

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

