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SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ   
PRO ASISTENTY PEDAGOGA

ADHD ve třídě, školní družině 
Cílem semináře je objasnit příčiny a projevy ADHD  
se zaměřením na prostředí základní školy a školní družiny. 
Účastníci kurzu se zorientují v klasifikačních přístupech 
z pohledu ADHD, naučí se, jak s žáky s ADHD pracovat 
individuálně a jaké jsou možnosti práce s celou třídou.  

20. 01. 2020 – Praha; 10. 2. 2020 – Praha;  
20. 4. 2020 – Praha; 25. 5. 2020 – Praha;  
14. 9. 2020 – Praha 

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí - kombinace 
e-learningu a seminářů 
Kurz je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhod-
něného prostředí a osvětlí příčiny a důsledky sociálního 
znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají 
přehled o službách souvisejících s péčí o děti a rozvinou 
kompetence ve zvládání obtížných situací spojených s 
chováním dětí. Kurz se skládá ze tří prezenčních setkání a 
studia formou e-learningu. Je vhodný pro asistenty peda-
goga všech typů škol.

Praha – 23. 3. + 14.4. + 5. 5. 2020;  
Beroun – 2. 4. + 28.4. + 12. 5. 2020;  
Praha – 8. 9. + 12.10. + 9. 11. 2020;  
Liberec – 13. 10. + 10.11. + 8. 12. 2020  

Principy nezraňující komunikace ve škole 
Cílem semináře je pochopení principů partnerské komu-
nikace mezi školou a rodiči žáků, učiteli, žáky a pedagogy 
navzájem. Účastníci se seznámí s principy fungování lidského 
mozku během komunikace a naučí se, jak zvládat kritiku 
způsobem, který neohrožuje vztah s rodiči.  

4. 2. 2020 – Praha; 7. 4. 2020 – Praha;  
28. 5. 2020 – Praha; 11. 9. 2020 – Praha;  
6. 10. 2020 – Praha 

Komunikace školy s rodiči 
Je pro vás obtížné domluvit s některými typy rodičů? 
Ukážeme vám, jak je získat na svou stranu. Seminář je 
vystavěn na mnoholeté spolupráci se školami na téma  
komunikace s rodiči. Jedním z výstupů této spolupráce  
je příručka Rodiče - nečekaní spojenci.

Praha – 25. 3. 2020, 30. 9. 2020

Skupinová supervize pro asistenty  
pedagoga 
Jde o pravidelné setkávání, kde mohou asistenti (peda-
goga, školní) sdílet témata a obtíže, se kterými se ve své 
profesi setkávají. Zároveň je účastníkům poskytována 
metodická podpora a možnost jejich dalšího profesního 
rozvoje. Skupiny jsou uzavřené, což umožňuje kontinuální  
a systematickou práci. 

Ústí nad Labem – 21. 1., 18. 2., 17. 3., 14. 4.,  
26. 5., 16. 6., 15. 9., 27. 10. a 24. 11. 2020;  
Liberec – 23. 1., 20. 2., 19. 3., 16. 4., 28. 5.,  
18. 6., 17. 9., 15. 10., 26. 11. 2020 



METODICKÉ

Dialogem k respektu  
– školení pro práci s Persona Dolls 
Cílem kurzu je osvojení si práce s panenkou podle přístupu 
vědomé práce s předsudky. Na kurzu si vytvoříte vlastní 
panenku Persona Doll podle potřeb skupiny dětí, se kterou 
pracujete a získáte zpětnou vazbu k vaší praxi s panenkou. 
Kurz střídá praktické, teoretické a sebezkušenostní aktivity 
a naučíte se, jak díky Persona Dolls s dětmi mluvit  
o tématech, která se těžko vysvětlují. Metoda je vhodná  
pro děti ve věku 3-9 let.

Praha - 16. – 18. 1. 2020 , 5. – 7. 3. 2020 ,  
21. – 23. 5. 2020 (kurz má celkem 72 hodin)  
Cena kurzu je 16 tisíc korun

Active Citizens  
– rozvoj aktivního občanství  
Kurz je určen učitelům, kteří mají chuť vést své žáky  
k aktivnímu zapojení do života obce skrz realizaci komu-
nitních projektů. Náplň kurzu vychází z mezinárodního 
programu Active Citizens a je přizpůsobena českému  
školnímu prostředí. Kurz nabízíme ve variantách -  
dvou denní, určené k základnímu seznámení s metodikou  
a dlouhodobý 70ti hodinové spojený s kontinuální  
podporou při práci s metodikou. 

16-ti hodinový kurz 28. - 29. 1. 2020 – Praha;  70-ti 
hodinový kurz 17. 6. 2020, 24. 8. 2020, 25. 8. 
2020; 3. 11. 2020; 4. 11. 2020 a leden/únor 2021 
(bude upřesněno) – Praha. 

S komiksem do hodiny  
Cílem komiksového workshopu je propojit důležitá  
témata současného světa s komiksovým příběhem, 
prohloubit řemeslné dovednosti účastníků v oblasti 
komiksové tvorby a vybavit je tipy, jak vzdělávat žáky 
prostřednictvím komiksů, které sami navrhnou a vytvoří. 
Workshop představí komiks jako atraktivní umělecké médi-
um, které lze ve výuce využít k podpoře čtenářství  
a rozvíjení vizuální gramotnosti.  

18. a 19. 5. 2020 – Praha 

MY A SVĚT - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Klima v tísni  
Jedná se o kurz, který kombinuje metodickou a tematickou 
podporu. Účastníci se seznámí s tím, jaké problémy a výzvy 
v oblasti klimatu s sebou přináší fenomén ekonomické 
globalizace. Součástí kurzu bude také odborný vstup  
hosta zabývajícího se klimatickou změnou.  

3. a 4. 4. 2020  - Praha 
Jak udělat s žáky dobrý školní projekt  
Cílem semináře je podpořit učitele v realizaci projektové 
výuky. Prostřednictvím konkrétních příkladů se zaměříme 
na rozlišení mezi tematickou a projektovou výukou a ve 
spolupráci se zkušeným učitelem z praxe si vyzkoušíme 
praktické kroky vedoucí k úspěšné práci s žáky a vytvoření 
vlastního projektu. 

23. 10. 2020 – Praha

Jak u žáků hravě rozvíjet dialog  
a spolupráci - metoda Filozofie pro děti 
Seznamte se s hlavními principy metody Filozofie pro děti 
(FPD), které vám pomohou zapojit do skupinové práce co 
největší počet žáků a rozvíjet jejich tvůrčí výměnu názorů 
a spolupráci. Možno navázat semináři Metoda Filozofie 
pro děti II. a III.  

FPD I. 25. 2. 2020, FPD II. 23. 3. 2020,  
FPD III. - 23. 4. 2020 – Praha;  
FPD I. 20. 3. 2020 – Liberec;  
FPD I. 15. 4. 2020 – Brno,  
FPD II. 6. 5. 2020 – Brno;  
FPD I. 7. 10. 2020 – Praha,  
FPD II. 22. 10. 2020 – Praha,  
FPD III. 11. 11. 2020 – Praha. 

S příběhem za hranice předmětů - 
globální vzdělávání pro 1. stupeň  
Na semináři se společně pustíme do prozkoumávání  
dvou příběhů, které se odehrávají zčásti v České republice  
a zčásti na druhém konci světa. Jsou jimi kniha Největší 
přání od autorky Ester Staré a Farídova jízda rikšou od Row-
an Obermanové. Kurz je zaměřen na rozvoj porozumění  
souvislostem a čtenářskou gramotnost. 

27. 3. 2020 – Praha 

Svět ve výuce aneb úvod do globálního 
rozvojového vzdělávání pro 2. stupeň a SŠ  
Zajímá vás práce se současnými tématy a přemýšlíte o tom, 
jak je propojit s výukou předmětů, které učíte? Prostřed-
nictvím semináře získáte orientaci v oblasti globálního 
rozvojového vzdělávání, výchovy ke globálnímu občan-
ství a udržitelnému rozvoji, vyzkoušíte si praktické lekce 
zaměřené na konkrétní témata a rozvoj dovedností žáků. 

15. 10. 2020 – Praha 

Demokracie pod lupou 
Rádi byste pracovali s aktuálními texty o podobě demokracie 
nejen v České republice? Chcete se studenty prozkoumat 
témata jako důvěra v demokracii ve světě, fragmentace 
společnosti a populismus? Nabízíme cesty jak o tématu 
debatovat s žáky a to právě v období, kdy je téma demokra-
cie, nejen díky probíhajícím oslavám, velice aktuální a to jak 
u nás tak ve světě.  

12. 3. 2020 – Praha 

Na všechny kurzy se můžete přihlásit na: www.clovekvtisni.cz/varianty-kurzy
Tyto kurzy nabízíme zdarma, v případě zájmu o jiné termíny můžeme kurzy uspořádat  
na objednávku (cena záleží na podmínkách objednávky).


