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Kurz: Práce s odlišností v Mateřské škole
Zařazení kurzu do oblasti
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektoři
Studium určeno pro

Požadavky k přijetí
Rozsah / celková délka kurzu

Cíl studia, kvalifikační efekt

Formy a metody práce při studiu použité

Obsah kurzu (rámcový)

Práce s odlišností v Mateřské škole
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.

Juliana Gardošová
Pavel Košák, Alena Felcmanová
Pedagogy MŠ a přípravných ročníků ZŠ, asistenty
pedagoga vykonávající (pedagogickou) činnost v
krajích ČR kromě hl. města Prahy.
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška
ke kurzu, zaslané vyplněné potvrzení o výkonu
pedagogické činnosti, seznámení se s podmínkami
konání dotovaného kurzu.
8 hodin
 znalost cílů přístupy nestereotypizující a vědomé
práce s předsudky
 znalost principů práce pro rozvíjení dialogu s
dětmi
 dovednost věnovat se s dětmi tématu identity a
rozdílnosti
 dovednost využívat vědomou práci s předsudky
ve výuce a rozvoji klimatu školy
 dovednost sestavit aktivitu Multikulturní výchovy
pomocí zásad nestereotypizující práce s dětmi
 dovednost jak připravit a vést rozhovor – volba
témat, jak o nich mluvit (perspektiva dětí), aktivní
naslouchání, podněcování dětí, aby se zapojili;
struktura rozhovoru
 znalost témat a úskalí MKV v předškolní výchově
 diverzita v prostředí MŠ (identita dětí, rozdíly
mezi dětmi a důsledky jinakosti v kontextu MŠ)
V rámci kurzu budou použity tyto formy výuky – výklad
s podporou digitálních prezentací, diskuze, rozbor
kasuistik, práce ve skupinách s reflexí.






Požadavky na učebnu
Požadavky k ukončení (forma

Diverzita a předškolní věk
Kurikulum a diverzita v prostředí MŠ
Přístupy orientované na dítě a MKV.
Metodiky a konkrétní aktivity využitelné v MŠ
Závěrečná evaluace a reflexe kurzu

Kurz bude uzpůsoben tak, aby mohl být realizován
nezávisle na prostorách, ve kterých probíhá.
Jakékoliv prostory s uspořádáním sezení v kruhu s
možností manipulace s židlemi a možností využití
dataprojektoru.
Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění
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závěrečného hodnocení)
Počet účastníků

evaluace.
Min. 15, max 20

Doklad o absolvování studia

Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů.

Kontakty
Koordinátorka kurzu

Klára Doudová
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz,
Tel: 605 179 009

