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Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
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Požadavky k přijetí
Rozsah / celková
kurzu
Místo konání kurzu

Cíl kurzu

Formy práce

Obsah kurzu

Sociální znevýhodnění
Člověk v tísni, o.p.s.
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Mgr. Marek Lauermann, Mgr. Jiří Beran, Mgr. Petra Skalická
Pedagogy ZŠ a SŠ, speciální pedagogy, psychology,
pedagogické pracovníky, 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.
délka 8 hodin
Česká republika
Seznámit účastníky kurzu s principem komunitní školy, kdy
je škola navázána blízkou spoluprací na své okolí,
spolupracuje s místními institucemi státního, soukromého i
neziskového sektoru, vychází z místní tradice a
spolupracuje intenzivně s rodiči žáků, kteří se podílejí i na
samotné výuce.
Výklad s podporou digitálních prezentací, metody a formy
mapování potřeb různých skupin komunity - skupinová
práce, diskuze, expozice případových studií
1. Komunita a komunitní škola, efektivní fungování
komunity
2. Příklady dobré praxe aneb Školy jako centra komunit
- případové studie komunitních škol ve městě, na
vesnici a v sociálně vyloučeném prostředí
3. Zahraniční zdroje - zavedení pojmu "komunitní škola"
a příklady praxe ze zahraničí.
4. Standardy kvality komunitní školy
5. Komunitní škola a inkluzivní vzdělávání
Kurz je orientován na praktické využití teoretických
poznatků z aplikace standardů školám pomohly
zmapovat jejich dosavadní dobré zkušenosti a
postupy
(tzv. best practice) a vytyčit cestu k dalšímu rozvoji.
Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace
/ 15-20

Požadavky k ukončení
Počet účastníků (min.
max.)
Doklad
o
absolvování Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se
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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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