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Kurz: Heterogenita skupiny a klima třídy
Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektoři

Kurz určen pro

Požadavky k přijetí
Rozsah / celková
kurzu
Místo konání kurzu

Cíl kurzu

Formy práce

Sociální znevýhodnění
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Mgr. Iveta Němečková, Michaela Němcová, DiS.
Kurz je určen pro pedagogy základních a středních škol,
pedagogické pracovníky poradenských zařízení (SPC,
PPP), zástupce místní správy, zástupce státních a
neziskových institucí, speciální pedagogy, psychology
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.
délka 8 hodin
Česká republika
Představit možnosti práce s heterogenním kolektivem dětí s
hlavním důrazem na možnosti integrace dětí pomocí
vzájemné spolupráce a využívání potenciálu odlišností dětí
pro zkvalitnění výuky.
Účastníci:
 Se naučí rozlišovat často se vyskytující specifické
vzdělávací potřeby žáků v heterogenní skupině a
zohledňovat je při přípravě a realizaci výuky
 Seznámí
se
s dvěma
konkrétními
příklady
vyučovacích hodin, které respektují odlišné potřeby
žáků, využívají diferencovaný přístup ke vzdělávání,
vytvářejí podmínky pro zvyšování dovedností
jednotlivých žáků a zároveň podporují budování
pozitivního klimatu třídy
 Poznají možnosti, jak navodit přijímající a
spolupracující klima třídy.
Kurz bude veden částečně výkladem s podporou digitálních
prezentací, částečně formou zpracování kazuistika a práce
ve skupinách. Prožitková část výuky zahrnuje aktivity, které
pomáhají účastníkům ve skupině navodit přijímající a
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Obsah kurzu

Požadavky k ukončení
Počet účastníků (min.
max.)
Doklad
studia

o

spolupracující klima třídy.
 Heterogenita žáků a její projevy ve vzdělávacím
kontextu.
 Hlavní východiska práce pedagoga s kolektivem dětí /
žáků s různými výchozími podmínkami a překážkami
v učení.
 Možnosti využití potenciálu odlišností dětí / žáků pro
zkvalitnění výuky.
 Individualizace a diferenciace ve výuce.
 Podpora pozitivního klimatu třídy (přijímající klima,
klima spolupráce)
Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace.
/ 15-30

absolvování

Požadavky na učebnu

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

Kontakty
Koordinátorka kurzu

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