
JAK UČIT V SOUČASNÉM

Myslíte si, že české školství potřebuje změnu? Zajímají 
vás demokratické školy nebo přemýšlíte, jak více zapojit 
studující do výuky a chodu školy? Pracujete s mládeží 
a chcete vědět, jak s ní mluvit o složitých tématech jako 
je změna klimatu nebo migrace? Naučit se tipy a triky, 
které vám zpříjemní a usnadní náročnou pedagogickou 
práci?

SVĚTĚ A NEVYHOŘET?
Kurz demokratického vzdělávání Co se naučím?

“Ráda bych u nás na škole 
rozvíjela partnerské prostředí 

tak, aby se tu studentky 
a studenti cítili příjemně 

a zažívali radost z učení. Slyšela 
jsem, že třeba školy ve Finsku 
fungují jinak a chtěla bych se 

inspirovat.”
Helena, profesorka na gymnáziu

Kurz v hodnotě 16 000 Kč je poskytován zdarma pražským 
pedagožgám*gům, pracovnicím*kům ve vzdělávání a studujícím 
pedagogických VŠ a VOŠ.

I. FÁZE kurzu proběhne od května 2020 do února 2021, II. FÁZE od 
května 2021 do února 2022. Můžete se přihlásit na jednu nebo obě 
fáze kurzu (doporučujeme absolvovat jako celek). Jednotlivá setkání 
budou probíhat v Praze, kromě jednoho víkendového výjezdu, kdy 
se odreagujeme v rekreačním středisku nedaleko Prahy.

Pro koho?

Získáte tipy na nové aktivity do hodin k doplnění frontální výuky

Dozvíte se, jak ve třídě pracovat s předsudky nebo šikanou
Budete vědět, jak mluvit o složitých tématech jako je klimatická
změna nebo migrace
Dozvíte se, jak fungují demokratické školy a jak je možné nechat 
studující spolurozhodovat o výuce a chodu školy
Setkáte se s odborníky*icemi od nás i ze zahraničí, kteří mají 
s demokratickým vzděláváním přímou zkušenost

Zjistíte, jak děti podpořit ve schopnosti vzájemné spolupráce a empatie

Osvojíte si principy nenásilné komunikace, které využijete při řešení 
konfliktů ve třídách i ve sborovně

Zjistíte, jak o sebe pečovat a předcházet syndromu vyhoření

Seznámíte se s příklady dobré praxe ze zahraničí a inovativními 
pedagogickými přístupy

Kdy a kde?

Na kurz se můžete přihlásit do 10. 5. na e-mailové adrese
jitka.buzkova@mkc.cz Počet míst je omezen.

Kurz je při absolvování 40 hodin akreditován MŠMT
*V případě trvajících vládních opatření kvůli koronaviru, 
budou přednášky kurzu přenášeny online - bude tedy 
možné zúčastnit se i z domova



PROGRAM 
KURZU

“Mám učitelskou práci rád, ale 
někdy je pro mě i celý učitelský 
sbor náročná. Hodily by se nám 

mluvit o složitých tématech, jak 
ve škole řešit konflikty nebo jak 
dbát na vlastní psychohygienu.”
Zdeněk, učitel na odborném
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Červenec 17:00 - 14:00

učit či vést školu

výuka to jediné, co funguje? Jak v žácích vzbudit 
zájem o své okolí a o veřejné dění? Seznámíme se 

Vyzkoušíme si způsoby, jak je možné začlenit 
do chodu školy studující, vyučující i širší komunitu.

22
Květen

24-26

16:00 - 19:00
Úvodní 
Setkání

26
Září 10:00 - 18:00

Jak na společné
vzdělávání? 

Jak vypadá inkluze na českých školách a jak podpořit 
vyučující? Které organizace se společnému vzdělávání 
dlouhodobě věnují a mohou poradit s konkrétním 

přístupy z ČR i ze zahraničí.

24
Říjen 09:00 - 20:00

Demokracie v prostoru 
kolem nás 

město využít ve výuce? Ukážeme si způsoby, jak je 

výletů nebo exkurzí.

21
Listopad 09:00 - 20:00

Stereotypy
v nás

Jak a proč vznikají stereotypy a předsudky? 
Potřebujeme je? Jak se zažitými stereotypy pracovat 

na předsudečné výroky reagovat.

19
Prosinec 10:00 - 18:00

Kontroverzní témata:
jak s nimi pracovat

Jak se studujícími mluvit o kontroverzních tématech 

zvládnout emočně vyhrocené situace ve třídě? 

praxe.

20
Únor 2022 09:00 - 13:00

Závěrečné
Setkání

Bude
upřesněno

Bude
upřesněno

Zážitková pedagogika
a zapojení žáků
do výuky

Patří zážitková pedagogika jen do projektového 
vyučování? Lze studující začlenit i do běžné výuky? 

posilují zájem o vzdělávání.

Bude
upřesněno

Jak na nenávistné 
projevy a šikanu?

Jak řešit nenávistné projevy a šikanu ve třídě? Jak 
mohou metody posilující demokracii přispět k jejich 
omezení? Představíme si techniky a způsoby, jak 
posilovat respektující klima ve třídě.

Jak řešit konfliktní situace ve třídě a jak jim 

nenásilné komunikace, které nám pomohou 

Nenásilná
komunikaceBude

upřesněno

Psychohygiena:
jak učit a nevyhořet?

Jak zvládnout náročnou učitelskou práci? Jak 
předcházet syndromu vyhoření a navzájem se 
podporovat? Ukážeme si, jak ve škole vytvořit 
příjemnější podpůrné prostředí a představíme 
si základní principy psychohygieny.

Bude
upřesněno

kulturu II, který je spolufinancován Evropskou unií a probíhá 
v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (reg. č. 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001425).

Je moje škola

rodičů by mohly být lépe naplněny? Seznámíme se s 
evaluačními metodami a nástroji, které nám pomohou 

Bude
upřesněno
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