NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ PRO UČITELE/KY MŠ I ZŠ
organizuje STEP BY STEP ČR, o. p. s.
možnost financování z šablon OP VVV (šablona Zahraniční stáže), nových šablon OP
JAK (šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání) i programů Erasmus+.

PRO KOHO JE STÁŽ URČENA?
Stáž je určena pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol včetně
vedoucích pedagogických pracovníků.
PROČ VYJET NA STÁŽ?
Zveme vás na pětidenní zahraniční stáž do Nizozemska a Dánska. Program stáže nabízí
představení zahraničního systému vzdělávání, načerpání inspirace pro vaši praxi,
sdílení toho, co funguje v jiné zemi a příležitost naučit se navzájem něčemu novému.
Program stáže bude kombinací sdílení dobré praxe zahraničních kolegů, pozorování
jejich práce a následné reflexe, případně nahlédnutí i do problematiky vzdělávání
učitelů na vysokých školách. Organizovat budeme také meetingy s místními
pedagogickými experty.
Budeme pracovat v malé skupině lidí v inspirativním prostředí a nahlédneme pod
pokličku vzdělávání našich sousedů. To nám může otevřít oči. A hlavně je to zábava!
PROČ JET NA STÁŽ SE STEP BY STEP?
V letech 2014–2022 jsme uspořádali zahraniční stáže pro učitele/ky MŠ a ZŠ do celkem
11 zemí EU. Jsme členem ISSA (International Step by Step Association), a proto
využíváme při organizaci stáží naše mezinárodní kontakty. A protože věříme, že
zahraniční stáž je jednou z nejefektivnějších způsobů dalšího vzdělávání pedagogů,
rozhodli jsme se naše zkušenosti využít a připravit pro učitele a učitelky další atraktivní
nabídku.
JAK BUDE PROGRAM PROBÍHAT?
Program stáže bude probíhat vždy od pondělí do pátku. V těchto dnech pro vás bude
připravenp rogram přímo ve vybraných školách, kde se budeme věnovat pozorování
výuky a prostředí škol a také rozhovorům se zahraničními kolegy/němi.
Přesný program jednotlivých stáží bude upřesněn po dohodě se zahraničními školami.

Do programu stáže není započítán čas na cestu. Počítejte s odjezdem v neděli a
návratem v pátek v pozdních hodinách či v sobotu.
Program zahraniční stáže je akreditovaný MŠMT. Na konci týdne obdržíte osvědčení o
absolvování stáže. Doufáme, že součástí „balíčku“ budou i pěkné vzpomínky na
příjemně strávený týden. Jaká byla stáž v Dánsku v roce 2021 se dozvíte ZDE a stáž v
Nizozemsku v roce 2022 ZDE.
KDO STÁŽ POVEDE?
Po dobu pozorování Vám bude poskytnuta metodická podpora odborného garanta a
také koordinátora Step by Step ČR. Program stáže bude tlumočen do českého jazyka.
ČÍM SE LIŠÍME?
Snažíme se zprostředkovat vyučujícím zahraniční zkušenosti jako impuls pro
nastartování změn a aplikace inovací do vlastní pedagogické praxe. Dbáme na
strukturované a reflektované pozorování v navštívených školách.
JAKÉ BUDE UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ?
Součástí nabídky je zajištění ubytování, cestovného a stravování. Ubytování je zajištěno
v hotelu standardní kvality, cestovné bude odpovídat vzdálenosti (letecky pro
vzdálenější destinace).
CENA?
Cena zahrnuje: cestovní náklady, ubytování se snídaní, obědy, akreditovaný vzdělávací
program pro učitele, dopravu na místě, tlumočení programu.
Stáže lze hradit z šablon OP VVV (šablona Zahraniční stáže), nových šablon OP
JAK (šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání) i programů Erasmus+.
JAKÉ MAJÍ ÚČASTNÍCI STÁŽE POVINNOSTI?
Pokud bude vaše škola hradit náklady za stáž z finančních prostředků Šablony III, je
nutné po návratu vyplnit zprávu z realizované stáže a zajistit přenos zkušeností ze stáže
kolegům/yním své domovské školy.

PŘEHLED STÁŽÍ DO KONCE ROKU 2022

DÁNSKO, Odense a ostrov Fyn
Zaměření: pro pedagogy MŠ
Termín: 25. 9. – 1.10.2022
Cena: 36 000 Kč
NIZOZEMSKO, Gottingen
Zaměření: pro pedagogy 1. a 2. st. ZŠ
Termín: 16. - 21. 10.2022
Cena: 36 000 Kč
Stáže lze hradit ze šablon a programů Erasmus.
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, vyplňte prosím předběžný přihlašovací
formulář:
MÁM ZÁJEM ZÚČASTNIT SE STÁŽE
Formulář není závazný, slouží k mapování zájmu pedagogů o zahraniční stáž a přípravu
dalších kroků. Pokud se předběžně na stáž přihlásíte, budeme Vás dále kontaktovat
s podrobnějšími informacemi.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Tým SbS ČR
Aktualizováno dne 7. června 2022

