rin239Inspirace

aktivit pro pedagogy, děti/žáky a další aktéry v oblasti vzdělávání
pro školní rok 2019/2020
v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska II

VERZE 1

Místní akční skupina Opavsko z.s.
Realizátor projektu MAP Opavsko II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území Opavska II

Obsah
1

Aktivity pro děti/žáky – nabídka nových aktivit .............................................................................. 6

2

Aktivity pro děti/žáky – probíhající aktivity, obsazené.................................................................... 9

3

Aktivity pro pedagogickou a nepedagogickou veřejnost – nabídka nových aktivit ...................... 12

4

Aktivity pro pedagogickou a nepedagogickou veřejnost – probíhající aktivity, obsazené............ 28

5

Připravujeme ................................................................................................................................. 32

2

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolte, abych se představil. Jmenuji se Elon a jsem Patronem poznání a zároveň Patronem
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska II (alias MAP Opavsko II), který již
velmi dobře znáte. Jsem velmi rád, že Vám v tuto chvíli mohu představit přehlednou nabídku
vzdělávacích aktivit, která je pro Vás a další zástupce vzdělávacích institucí připravena na školní rok
2019/2020. Veškeré aktivity jsou realizovány v rámci projektu MAP Opavsko II a vycházejí ze
Strategického rámce MAP a Plánu aktivit, který byl na Opavsku vytvářen ve spolupráci s aktéry, kteří
jsou v oblasti vzdělávání těmi nejfundovanějšími osobami. Každá aktivita je jedinečná a
koncipována byla vždy s ohledem na uspokojení potřeb vzdělávacích institucí.
Dříve než se do nabídky začtete, rád bych Vám na začátek
předal pár nejdůležitějších informací:
1. Pro koho jsou aktivity určeny
Aktivity jsou určeny všem pedagogickým pracovníkům
(včetně vedoucích) formálního i neformálního vzdělávání,
pro zástupce neziskových organizací věnující se dětem a
v neposlední řadě také pro zřizovatele. Zároveň jsou aktivity
nastaveny tak, aby pokrývaly škálu vzdělávací soustavy od
mateřské po základní školu.
2.

Co u každé aktivity v předloženém katalogu naleznete

Naší snahou bylo, abyste ke každé aktivitě získali co
nejpodrobnější informace, které jsou vzhledem k datu
konání akce dostupné. Můžete se tak dozvědět pro koho je
aktivita určena, jaký je její stručný obsah, kdo ji bude
lektorovat, kdy a kde se uskuteční, pro kolik účastníků je
určena a také, kdo má danou akci na starosti (tzv. garant).
Na tuto osobu se můžete v případě dalších dotazů kdykoli
obrátit. Kontakty na garanty naleznete v přehledné tabulce
níže.

Elon – Patron poznání
Autorka: Pavlína Řehulková
(ZUŠ Háj ve Slezsku)

Důležitou informací je, že žádná z nabízených aktivit není zpoplatněna a že veškeré náklady spojené
s její realizací (lektorné, občerstvení, nájem atd.) jsou v rámci projektu plně hrazeny. Naším cílem je,
aby aktivity finančně školu nezatížily, ale zároveň, aby byla zachována jejich kvalita. Do území
chceme nabídnout kvalitní lektory i náplň aktivit, které by za normálních okolností byly pro
vzdělávací instituce finančně hůře dostupné.
3.

Jak se na akci přihlásit

Přejděte na webovou stránku projektu MAP Opavsko II – www.mapopavsko.cz
Abyste se mohli na akci přihlásit, je zcela nezbytná registrace.
Je velmi pravděpodobné, že mezi Vámi jsou někteří, kteří naše webové stránky již znají, ale i někteří,
kteří se zde ocitají poprvé. Proto v tuto chvíli nastávají dvě možnosti:
1. Jsem na stránkách poprvé a nejsem zaregistrován/a
 pokud ještě nejste zaregistrovaní, je nutné provést registraci
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průběh registrace:
o na stránce www.mapopavsko.cz v pravém horním rohu klikněte na ikonu
„Přihlášení/Registrace“
o následně klikněte na tlačítko „Zaregistrovat se“
o vyplňte zde uvedená pole
o uživatelské jméno a heslo volte POUZE BEZ DIAKRITIKY, S MALÝMI PÍSMENY,
JEDNOSLOVNÉ např. katerina (údaje si uchovejte, budete je následně potřebovat)
o email zadejte svůj vlastní (osobní) nikoliv obecný email, který užíváte za celou školu
 z tohoto důvodu není možné registrovat dvě osoby na jeden stejný email !!!
o po vyplnění všech polí klikněte na tlačítko „Registrovat“
o registrace Vám musí být potvrzena – musíte obdržet 2 potvrzovací emaily –
potvrzení provádí pracovník MAP, proto může potvrzení trvat déle (pracovník
nemusí být v danou chvíli přítomen u PC)
po obdržení 2 potvrzovacích emailů jste plně registrovaní – můžete se přihlásit na
požadovanou akci – jak postupovat zjistíte v bodě 2 níže

2. Mám registraci už dávno za sebou (nebo mi byla registrace právě potvrzena – pokračování z bodu
1)
 najeďte na webovou stránku www.mapopavsko.cz
 v pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Přihlášení/Registrace“
 zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si nastavili u registrace
 klikněte na tlačítko „Přihlásit se“
 v červené liště nahoře najeďte na nápis „Aktivity“ a zvolte „Chystané aktivity“




vyhledejte Vámi požadovanou aktivitu, které se chcete zúčastnit, a klikněte na ni
v aktivitě klikněte na tlačítko „Přihlásit se“ a vše je hotovo



přehled všech aktivit, na které jste přihlášeni, můžete kontrolovat skrze horní šedou lištu a
políčko „Moje akce“ (šedá lišta se objeví pouze tehdy, pokud jste na stránkách přihlášení,
pokud jste odhlášeni, lišta se neobjeví)

Proč se registrovat – registrací získáte:
 účast zdarma na vzdělávací, včetně občerstvení,
 přístup k materiálům použitých v rámci vzdělávací akce,
 aktuální přehled všech akcí.
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4.

Co od Vás budeme chtít

Je to jednoduché – jediné, co budeme chtít od účastníků každé akce je dobrá nálada, naladění a
sdílení Vašich zkušeností.  Po skončení každé akce Vás požádáme o kratičkou zpětnou vazbu
k jejímu průběhu, protože bez ní nedokážeme naše aktivity dále zkvalitňovat a posouvat k Vaší
spokojenosti.
Pokud se k účasti nerozhodnete, byli bychom rádi, aby se o plánovaných aktivitách dozvěděl celý
Váš pedagogický sbor, popřípadě další osoby, o nichž víte, že by je daná aktivita mohla zajímat.
5.

Aktualizace Katalogu aktivit

Katalog budeme k Vám zasílat vždy 2x ročně. Ve druhém vydání budou vždy upřesněny aktivity na
druhou polovinu školního roku (pokud doposud vyspecifikovány nebyly). Rozesílán Vám bude skrze
email a zveřejněn bude také na webových stránkách projektu.

Kontakty na garanty jednotlivých aktivit
Jméno garanta

Email

Telefon

Eva Cveková

cvekova@masopavsko.cz

722 912 208

Milan Freiberg

freiberg@masopavsko.cz

725 555 870

Gabriela Geherová

geherova@masopavsko.cz

725 564 878

Martin Hořínek

horinek@masopavsko.cz

725 512 389

Kateřina Skalíková

skalikova@masopavsko.cz

737 402 844

Daniela Nováková

novakova@masopavsko.cz

728 716 628
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Aktivity pro děti/žáky – nabídka nových aktivit
Kdo hraje, ten jede – turnaj ve dvou dnech
(Soutěže v deskových hrách podporující matematickou gramotnost)

Březen 2020

Určeno:

Žákům 4. – 9. tříd základních škol na Opavsku

O čem to je:

Druhý ročník soutěže pro žáky 4. – 9. tříd základních škol v deskových hrách
podporujících především matematickou gramotnost.
Soutěž je pro velký zájem rozdělena v roce 2020 do dvou soutěžních dnů –
zvlášť jsou rozděleni žáci nižšího a vyššího stupně.
A) Soutěžní den pro žáky nižšího stupně: 16. 3. od 8:15
osmičlenný tým z kategorie 4. a 5. třídy
soutěžní hry: Kingdomino, Drop It, Sushi Go, Port Royal
B) Soutěžní den pro žáky vyššího stupně: 17. 3. od 8:15
osmičlenný tým z kategorie 6. a 7. a 8. a 9. třídy
soutěžní hry: Kingdomino, Kočičí klub, Majesty, Queendomino
Pravidla soutěže budou školám odeslány do konce ledna 2020

Speciální nabídka:

Pro přesné vysvětlení pravidel mohou pedagogové soutěžních týmů využít
speciální workshop, kde dostanou všechny potřebné instrukce, jak
jednotlivé hry zvládnout.
Kdy: 24. 2. 2020
Kde: Kancelář MAS Opavsko – Zámecká 313, Hradec nad Moravicí
Čas: 13:00 – 15:00 (nižší stupeň), 15:00 – 17:00 (vyšší stupeň)

Lektoři:

Zdeněk Týn a tým HRAcího DEskového Centra Legie, Hradec nad Moravicí

Čas realizace:

8:15 – 12:00, platí pro oba soutěžní dny (týmy musí být na místě nejméně 30
min před začátkem)

Místo realizace:

Kulturní dům, Branka u Opavy

Kapacita:

80 účastníků (pro každý z jednotlivých dnů)

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně drobného
občerstvení)
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se jako osoba vyčleněná za konkrétní školu – není nutné hlásit
žáky. Danou osobu následně zkontaktujeme a zažádáme o jmenný seznam
žáků, kteří se soutěže zúčastní, a probereme další postup.

Garant akce:

Mgr. Milan Freiberg
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Příběhy našich sousedů…příběhy, které v učebnicích nenajdete
– závěrečná prezentace

Březen 2020

Určeno:

Rodičům, pedagogům, žákům ZŠ (8. – 9. ročník), členům týmů a jejich
vedoucím

O čem to je:

Přijďte se podívat, jak si žáci z Opavy poradili s dokumentací příběhů
pamětníků ze svého okolí. V rámci projektu Příběhy našich sousedů se
zúčastnili workshopů, setkávali se s pamětníky a půl roku pracovali na
finálním výstupu, se kterým vás seznámí.

Účastníci:

Žákovské projektové týmy, vedoucí projektových týmů, pamětníci,
koordinátoři Post Bellum, o. p. s.

Termín:

16. 3. 2020

Čas realizace:

15:00 – 18:00

Místo realizace:

Knihovna Petra Bezruče v Opavě (Nádražní okruh 27, Opava)

Garant akce:

Bc. Kateřina Skalíková

Vrstevnické besedy se zaměřením na aktivní občanství

Červen 2020

Určeno:

Žákům 2. stupně ZŠ (nejlépe 7. – 9. třída), pedagogům, zástupcům SVČ, NNO

O čem to je:

Vrstevnické debaty na nejrůznější aktuální témata mladých teenagerů.
Připravujeme ve spolupráci s PS Aktivní děti. Hlavní koordinátorkou je
studentka Karolína Konárská.

Termín:

2., 3. a 4. 6. 2020 (různá témata ve třech dnech)

Místo realizace:

Loutkové divadlo v Opavě (Husova 307, Opava)

Kapacita:

150 osob

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně drobného
občerstvení)
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se jako osoba vyčleněná za konkrétní školu – není nutné hlásit
žáky.
Přihlašujte se nejpozději 30 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Mgr. Milan Freiberg
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STEM cestování pro žáky – CZ LOKO a.s.

Květen 2020

Určeno:

Žákům 2. stupně ZŠ, kteří se rozhodují o svém dalším studiu

O čem to je:

Cílem aktivity je poskytovat školským subjektům organizační, informační a
finanční podporu pro návštěvy odborných zařízení, podniků, firem, výstav,
výstavišť či excelentních školských zařízení v Moravskoslezském kraji i
ostatních regionech ČR.

Lektoři:

Příslušné osoby navštívených podniků

Termín:

Květen 2020 (bude upřesněno na webových stránkách)

Čas realizace:

Celodenní výjezd (cca 6:00 – 18:00)

Místo realizace:

Provoz společnosti CZ LOKO a.s., Česká Třebová

Kapacita:

18 účastníků (3 školy z Opavska – 5 žáků z každé školy plus 1 osoba jako
pedagogický doprovod)

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se jako osoba vyčleněná za konkrétní školu – není nutné hlásit
žáky. Danou osobu následně zkontaktujeme a zažádáme o jmenný seznam
žáků, kteří se výjezdu zúčastní.
Přihlašujte se nejpozději 20 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Bc. Kateřina Skalíková, Mgr. Gabriela Geherová

8

2

Aktivity pro děti/žáky – probíhající aktivity, obsazené
Zdravotní výchova pro MŠ alias žáci vzorem pro život

Celoroční průběh

Určeno:

Dětem v MŠ, předškolákům

O čem to je:

Cílem aktivity je přiblížit dětem MŠ ve spolupráci se studenty Střední
zdravotnické školy v Opavě (SZŠ) témata z oblasti zdravotní výchovy, např.:
Co udělám, když si nevím rady? Co dělat, když se zraní kamarád? Jak si
správně umýt ruce a zoubky? Jak předcházet nachlazení a nemocem? Témata
se prolínají s obsahy pohádek, děti jsou přímými aktéry, hravou formou si
vyzkouší jednoduché praktické postupy z oblasti první pomoci, seznámí se s
lékařským kufříkem a dalšími pomůckami zdravotníka. Celý projekt je
ukončen akcí zvanou „Nebojte se nemocnice“.

Lektorky:

Studentky SZŠ pod vedením Mgr. Anny Marcolové, Mgr. Martiny Mičkerové

Termín:

Přesné termíny a čas realizace jsou řešeny individuálně mezi pedagogem
SZŠ po dohodě s ředitelkou MŠ.

Rozsah:

5 setkání v průběhu školního roku (1 setkání v rozsahu 1 h)

Místo realizace:

4 setkání v prostorách MŠ, 5. setkání proběhne v prostoru SZŠ v Opavě

Kapacita:

Setkání probíhají pro 15 a více dětí (max. pro 30 dětí)

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Poznámka:

Pro školní rok 2019/2020 aktivita obsazena.
Aktivitu využívají školy: ZŠ a MŠ Opava-Komárov, MŠ Hradec nad Moravicí,
ZŠ a MŠ Žimrovice, MŠ Křesťanská, Opava; MŠ 17. listopadu, Opava
(odloučené pracoviště MŠ Vaníčkova)

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková

Žáci učí děti – podpora polytechnické výuky a ekologických programů

Celoroční průběh

Určeno:

Dětem v MŠ

O čem to je:

Přiblížit dětem MŠ poznatky z oblasti biologie a environmentální výchovy.
Témata jednotlivých setkání: Svět pod lupou; Svět pod mikroskopem;
Poznáváme stromy; Život ve vodě; Poznávání plodů

Lektoři:

Studenti Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava
pod vedením Mgr. Jany Stříbné
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Termín:

Přesné termíny a čas realizace jsou řešeny individuálně pedagogem
Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava po
dohodě s ředitelkou MŠ.

Rozsah:

5 setkání v průběhu školního roku (1 setkání v rozsahu 1 h)

Místo realizace:

Prostory MŠ

Kapacita:

15 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Poznámka:

Pro školní rok 2019/2020 aktivita obsazena.
Aktivitu využívají školy: MŠ Heydukova, Opava; ZŠ a MŠ Kyjovice

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková

Chemické pokusy v MŠ

Celoroční průběh

Určeno:

Dětem v MŠ

O čem to je:

Cílem aktivity je podpořit v dětech předškolního věku badatelské schopnosti
na základě chemických reakcí, např. chemické sklo a ochranné pomůcky
chemika, chemické reakce, acidobazické reakce, dělení látek, efektivní
chemické pokusy, chemické divadlo a další.

Lektoři:

Studenti Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava
pod vedením Mgr. Terezy Horákové Ph.D., Mgr. Venduly Baarové a Mgr.
Zuzany Šimečkové

Termín:

Přesné termíny a čas realizace jsou řešeny individuálně pedagogem
Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava po
dohodě s ředitelkou MŠ.

Rozsah:

6 setkání v průběhu školního roku (1 setkání v rozsahu 1 h)

Místo realizace:

4 setkání v prostorách MŠ, 2 setkání v laboratoři MSŠZe a VOŠ Opava

Kapacita:

15 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Poznámka:

Pro školní rok 2019/2020 aktivita obsazena.
Aktivitu využívají školy: ZŠ a MŠ Velké Heraltice; MŠ Stěbořice; MŠ Pekařská,
Opava

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková
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Malí šikulové – žáci učí děti

Celoroční průběh

Určeno:

Předškolákům v MŠ

O čem to je:

Cílem aktivity je rozvíjení manuální a technické zručnosti dětí předškolního
věku v mateřských školách. Pod vedením studentů Střední průmyslové a
umělecké školy Opava se děti seznamují se stavbou a konstruováním podle
předlohy. Zhotovují modely zvířat, letadel aj. Děti nacházejí své vzory a
přirozeně se u nich rozvíjí kreativita, fantazie, psychomotorické dovednosti
a manuální zručnost. Využívat budou stavebnice Kreokit, Walachia masive,
Makedo.

Lektoři:

Studenti Střední školy průmyslové a umělecké, Opava pod vedením Ing.
Karla Procházky (technické obory) a Mgr. Jitky Oboňové (umělecké obory)

Termín:

Přesné termíny a čas realizace jsou řešeny individuálně pedagogem Střední
školy průmyslové a umělecké, Opava po dohodě s ředitelkou MŠ.

Rozsah:

Několik setkání, vždy odpoledne 1x týdně v rozsahu 1 h

Místo realizace:

V prostorách MŠ

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Poznámka:

Pro školní rok 2019/2020 aktivita již obsazena.
Aktivitu využívá MŠ Pekařská, Opava (pilotní ověření).

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková
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Aktivity pro pedagogickou a nepedagogickou veřejnost – nabídka nových
aktivit
Učitelská kavárna pro pedagogy přírodních věd
- Burza vzdělávacích aktivit

Určeno:

Pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, představitelům NNO

O čem to bude:

Cílem aktivity je nabídnout vzdělávací programy místních organizací
v tématech kulturního a přírodního dědictví zástupcům školních institucí,
podpořit je v poznávání našeho regionu a seznámit prezentující organizace
mezi sebou.

Únor 2020

Organizace budou v krátkých prezentacích (5 - 10 minut) představovat své
zaměření a výukové programy směřované především školám. Očekává se
také diskuse mezi účastníky, pro které bude připravena brožurka
vzdělávacích aktivit.
Lektoři:

Zástupci organizací: Kolofíkovo učiliště, Lesní klub V koruně stromu,
Masarykova střední zemědělská škola v Opavě, Muzeum v Hlučíně, Muzeum
Slezského venkova v Neplachovicích, Opavská kulturní organizace, Post
Bellum, Slezské zemské muzeum, TEREZA, z. s., Za Opavu, z. s., zámek
Raduň a další

Termín:

18. 2. 2019

Čas realizace:

13:00 – 16:00

Místo realizace:

Matiční dům, Opava (Rybí trh 177, Opava)

Kapacita:

20 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Bc. Kateřina Skalíková

Učitelská kavárna pro pedagogy matematiky
- Individualizace výuky v matematice (2. stupeň ZŠ)
Určeno:

Učitelům matematiky 2. stupně ZŠ

O čem to bude:

Učitelská kavárna je prostor pro setkávání pedagogů a dalších odborníků
působících v oblasti vzdělávání, kteří se chtějí od sebe navzájem učit.
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Únor 2020

Téma již 4. kavárny bude individualizace výuky v matematice.
Vyzkoušíme si prakticky vytvořit vzorovou vyučovací hodinu pomocí
nástroje Socrative a ukážeme si možnosti této aplikace pro výuku
matematiky.
Nástroj Socrative slouží zejména jako nástroj pro testování žáků. Lze jej ale
využít nejen k rychlému získání zpětné vazby, zjištění dílčích znalostí žáků
přímo v hodině, k cílené individualizaci v rámci učiva matematiky, ale také
například k domácímu procvičování. V rámci školení si prakticky projdeme
veškeré popsané aktivity na příkladech a každý z účastníků bude schopen
vytvořit vlastní aktivitu v této aplikaci.
Socrative je webová aplikace a lze ji provozovat na jakémkoliv zařízení
připojeném k Internetu.
Lektoři:

Mgr. Bc. Libor Klubal, OU

Termín:

26. 2. 2020

Čas realizace:

15:30 – 18:00

Místo realizace:

ZŠ Štítina (Komenského 26, Štítina)

Kapacita:

15 účastníků

Poplatek:

Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková

Předávání odpovědnosti žákům (demokracie ve škole)
– workshop pro koordinátory školních parlamentů
(Zavedení školních parlamentů do života škol)
Určeno:

Koordinátorům školních parlamentů a ředitelům základních škol

O čem to bude:

Workshop je určen pro ředitele škol a koordinátory již fungujících školních či
žákovských parlamentů, ale i pro ty, kteří chtějí parlamenty teprve zakládat.
Při přihlášení (stačí formou e-mailu) prosíme o upřesnění, do které kategorie
spadáte, a zda se bude koordinátor parlamentu setkání účastnit spolu
s ředitelem školy.

Lektoři:

Hana Wiedemanová (lektorka CEDU – Centra pro demokratické učení, ZŠ
Janáčkovo náměstí, Krnov)
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Únor 2020

Termín:

27. 2. 2020

Čas realizace:

12:15 – 15:00

Místo realizace:

Gastrocentrum Slezské univerzity v Opavě (Hradecká 665/17, Opava)

Kapacita:

20 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Mgr. Milan Freiberg

Angličtina zážitkem

Únor 2020

Určeno:

Učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ

O čem to bude:

Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti
nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích sdílet fotky a zážitky
z výuky? Hlavním cílem je poskytnout účastníkům nejen teoretické základy,
ale rady, příklady a inspiraci pro ty, kteří k výuce angličtiny využívají cestu
zážitkového učení.
Můžete se těšit na originální hry a aktivity, které využívají videa, samozřejmě
se také budeme hýbat, hodně mluvit a diskutovat a seznamovat. Podíváme
se také na to, jak správně využít hudbu a motivaci. Všechny aktivity, které si
vyzkoušíme, dostanete jako "dárek" ve formě ebooku :)

Lektorky:

Mgr. Bronislav Sobotka

Termín:

28. 2. 2020

Čas realizace:

8:30 – 11:30

Místo realizace:

KVIC odloučené pracoviště Opava (Hany Kvapilové 20, Opava)

Kapacita:

20 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková
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Nadání je také odlišností aneb mimořádně nadané děti v novém
systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Březen 2020

Určeno:

Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ (včetně vedoucích pracovníků)

O čem to bude:

Na semináři se budeme věnovat tématu systémové podpory nadaných
žáků. Účastníci dostanou odpověď na otázky: Jak je to s přiznáváním
podpůrných opatření pro mimořádně nadané? Jak mají postupovat rodiče,
školy i školská poradenská zařízení, aby i nadaní mohli využívat podpůrná
opatření? Zaměříme se na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu
k nadaným, ukážeme si příklady přiznané podpory a budeme diskutovat i o
tom „proč nadaní údajně nic nepotřebují a nemají na nic nárok". Toto vše si
ukážeme i ve světle několikanásobných změn podzákonných předpisů,
hlavně vyhlášky č. 27/2016 Sb., protože nový systém platí pro všechny, nejen
pro některé. Ukážeme si také, kde jsou právní předpisy nejasné, zdvojené,
zavádějící či dokonce protizákonné.

Lektor:

Mgr. Veronika Doležilová – právnička, členka koordinačního výboru spolku
Rodiče za inkluzi

Termín:

6. 3. 2020

Čas realizace:

9:00 – 12:00

Místo realizace:

Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo náměstí 14 (Fakulta veřejných politik)

Kapacita:

20 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Ing. Daniela Nováková

Podpora práce asistentů pedagoga, školních asistentů – 2. setkání

Březen 2020

Určeno:

Asistentům pedagoga, školním asistentům

O čem to bude:

Cílem aktivity je zajištění metodické podpory asistentů pedagogů a školních
asistentů zaměřené na úspěšné zvládnutí jejich povinností ve vztahu k
žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k jeho zákonným zástupcům
a k týmu spolupracovníků i dalších odborníků.
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Témata setkání vycházejí z aktuálních potřeb asistentů pedagoga a školních
asistentů, např.: specifika a potřeby jednotlivých žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami – individuální možnosti a schopnosti žáka, účelné
formy podpory žáka, využití vhodných metodických materiálů, didaktických
a kompenzačních pomůcek, speciální přístupy a metody práce, individuální
vzdělávací plán (IVP) atd.
Lektor:

Mgr. Olga Kusá

Termín:

11. 3. 2020

Čas realizace:

10:00 – 16:00

Místo realizace:

Gastrocentrum Slezské univerzity v Opavě (Hradecká 665/17, Opava)

Kapacita:

20 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Ing. Daniela Nováková

Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické
vzdělávání

Březen 2020

Určeno:

Pedagogům MŠ

O čem to bude:

Workshop na téma polytechnika. Již tradičně proběhne celodenní
workshop pod záštitou Technických školek. Účastníci si budou moci vytvořit
výrobek dle metodického materiálu, který následně mohou dělat ve svých
mateřských školách. Účastníci dostanou k dispozici ucelenou metodiku,
kterou mohou používat celý rok.

Lektoři:

Bc. Jana Šťastná

Termín:

11. 3. 2020

Čas realizace:

8:30 – 15:00

Místo realizace:

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace (B.
Němcové 2309, Opava)

Kapacita:

15 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
16

Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka:

Na akci bude k dispozici balsa. Zúčastněné školy si je mohou odebrat bez
poplatku. Doporučujeme zejména školám, které dostaly sponzorsky ponk
od členů OHK Opava.

Garant akce:

Bc. Martin Hořínek

Podpora práce školních psychologů – 3. setkání
(Otevřený kurz – práce s terapeutickými kartami)

Březen 2020

Určeno:

Školním psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, pracovníkům
krizových center či sociálním pracovníkům

O čem to bude:

Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami COPE/KARTY, kartami
PŘÍBĚHY/MOŘE a kartami EMOCÍ/MYTHOS
Celodenní kurz bude zaměřen na práci se všemi třemi typy nabízených karet,
které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití
v různých kontextech a s různými cílovými skupinami.
Terapeutické karty COPE ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům,
tvořivé imaginaci, podporují sdílení traumatické události a pomáhají
klientům nacházet vlastní copingové strategie založené na jejich
komunikačním stylu. V neposlední řadě práce s nimi podporuje proces
uzdravování. Pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a jejich
jedinečné strategie zvládání zátěže. Na kurzu bude větší část věnována
tomu, jak pracovat s kartami COPE. Karty je možné využít v individuální i
skupinové terapii dětí i dospělých, v poradenství a práci na osobnostním
rozvoji klientů.
Karty PŘÍBĚHY/MOŘE se využívají v kariérovém poradenství, individuálním
poradenství a psychoterapii, ve skupinové intervenci ve školách a
organizacích.
Karty MOŘE EMOCÍ – seznámíme se s využitím karet při práci s rodinou,
školní třídou i s dospělými (pedagogický sbor, organizace).

Lektor:

Mgr. Magda Shymon

Termín:

16. 3. 2020

Čas realizace:

9:00 – 16:00

Místo realizace:

Bude upřesněno na webových stránkách
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Kapacita:

16 účastníků

Účastnický poplatek: Akce je hrazena z prostředků projektu MAP Opavsko II, zájemci o účast jsou
však po přihlášení na akci povinni zaplatit na účet č.: 1855848319/0800
vratnou kauci ve výši 500,- Kč. Kauce bude vrácena v den konání kurzu.
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Garant akce:

Ing. Daniela Nováková

Rodiče za inkluzi

Březen 2020

Určeno:

Rodičům, pedagogickým pracovníkům

O čem to bude:

V rámci semináře představí lektorka Mgr. Veronika Doležilová účastníkům z
řad rodičů klíčové body ze školské legislativy o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Rodiče budou
zároveň seznámeni se svými právy a povinnostmi ve vztahu ke vzdělávání
dítěte se SVP a s právy dětí/žáků samotných. Součástí semináře bude také
řešení konkrétních kazuistik a společná diskuse s účastníky.

Lektor:

Mgr. Veronika Doležilová – právnička, členka koordinačního výboru spolku
Rodiče za inkluzi

Termín:

19. 3. 2020

Čas realizace:

16:00 – 18:00

Místo realizace:

Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo náměstí (Fakulta veřejných politik)

Kapacita:

30 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Ing. Daniela Nováková

Sdílení dobré praxe v oblasti integrace žáků se speciálně
vzdělávacími potřebami
Určeno:

Březen - duben 2020

Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, včetně vedoucích
pedagogických pracovníků, asistentům pedagoga
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O čem to bude:

Workshop bude zaměřen na předávání zkušeností v oblasti inkluze, práci
s žáky, na výměnu metod a forem práce na jednotlivých stupních
vzdělávání. Dále se bude zabývat tím, jak najít cestu k žákům s podpůrnými
opatřeními, žákům se zdravotními problémy, především tím, jak přistupovat
k žákům s poruchami autistického spektra, jak je motivovat k výkonu a jak
podpořit jejich sebevnímání a sebevědomí s využitím formativního
hodnocení.
Součástí workshopu budou vstupy do vyučovacích hodin a názorná
spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, tandemová výuka, sdílení
zkušeností se speciálním pedagogem, metody, techniky využívané ve
výuce. Následovat bude rozbor hodin s reflexí.

Lektoři:

Mentoři – pedagogové ZŠ Janáčkovo nám. Krnov (Mgr. Karel Handlíř –
ředitel)

Termín:

Bude upřesněn na základě dohody

Čas realizace:

8:30 – 12:30 (2 hodiny náslechů, rozbor hodiny a konzultace s pedagogy)

Místo realizace:

ZŠ Janáčkovo nám. Krnov

Kapacita:

6 pedagogických pracovníků (ze 3 ZŠ)

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Ing. Daniela Nováková

Úspěšný předškolák – spolupráce mezi MŠ a ZŠ za účelem snadného
přestupu dítěte mezi stupni vzdělávání

Březen – červen 2020

Určeno:

Dětem a žákům, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení,
včetně vedoucích pedagogických pracovníků

O čem to bude:

Cílem aktivity je podpořit hladký přestup dětí z MŠ do ZŠ a seznámit děti s
prostředím jejich nové ZŠ a se změnami, které jim vstup na ZŠ přinese.
V rámci realizace aktivity mohou zájemci vybrat jednu ze dvou variant.

Průběh aktivity:

Aktivita bude probíhat v několika podaktivitách:
1. společné setkání pedagogů MŠ a pedagogů 1. třídy,
2. individuální návštěvy pedagogů ZŠ v MŠ za účelem poznání dětí a
seznámení se s jejich specifiky a individuálními vzdělávacími potřebami,
3. návštěva ZŠ předškoláky (realizace náslechové hodiny pro předškoláky),
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4. zajištění individuální metodické podpory rodičům dětí pedagogy ZŠ.
Každoročně budou do aktivity zapojeny 3 MŠ a 3 ZŠ.
Lektoři:

Pedagogové zapojených škol

Termín:

Únor – květen 2020 (konkrétní termíny budou specifikovány až po dohodě
mezi MŠ a ZŠ)

Místo realizace:

V prostoru zapojených MŠ a ZŠ (rozjednaná je spolupráce s MŠ a ZŠ Branka
u Opavy, MŠ a ZŠ Raduň, MŠ a ZŠ Štítina)

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

V případě zájmu kontaktujte garantku akce Ing. Danielu Novákovou.
Přihlášením se zavazujete k absolvování všech 4 podaktivit.

Garant akce:

Ing. Daniela Nováková

Výjezdní zasedání vedoucích pracovníků ZŠ i MŠ
Určeno:

Vedoucím pracovníkům MŠ a ZŠ z území Opavska

O čem to bude:

Výjezdní zasedání a prohlubování znalostních kapacit bude zaměřeno na
téma management a právní otázky. Lektoři staví seminář na problematice
řízení škol a její právní odpovědnosti. V rámci praktického semináře dostane
rady a praktické dokumenty, které pomohou vykonávat práci v užším vedení
školy.
Obsahová náplň druhého dne bude zaměřena na problematiku MAP
Opavsko.
Podrobný program bude zveřejněn do konce února.

Lektoři:

Mgr. Miloslav Hubatka
Mgr. Ladislav Dvořák
Členové projektového týmu MAP Opavsko II

Termín:

1. 4. – 2. 4. 2020

Čas realizace:

2 dny

Místo realizace:

Vinařství U Kapličky, Zaječí

Kapacita:

30 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlášení je závazné.
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Duben 2020

Přihlašujte se nejpozději do 31. 3. 2020.
Garant akce:

Bc. Martin Hořínek, Mgr. Gabriela Geherová

Metodické setkání ředitelek MŠ
Téma: Kompetence ředitelky MŠ prakticky, operativní řízení MŠ
Určeno:

Vedoucím pracovníkům MŠ

O čem to bude:

Náplní vedoucího pracovníka je postihnout všechny oblasti řízení školy, tedy
oblast koncepční a operativní. Pracovní kolektiv je živý organismus, jehož
funkce mají své zákonitosti, vzájemně se propojují a ovlivňují. Pomocí
jednoduchých cvičení si vyzkoušíme, které činnosti jednotlivé oblasti
zahrnují, jak jsou vzájemně propojeny a jak je efektivně praktikovat.
Přehled témat:
1. Vymezení činnosti MŠ v rámci vyšších struktur, legislativní vymezení
organizace, práva a povinnosti školy (cvičení: náplň koncepční a operativní
složky vedení)
2. Koncepční složka vedení školy - naplňování vize školy v souladu s
rozvojem členů pracovního kolektivu, čím škola podporuje rozvoj členů a
čím brzdí, kde je rozpor mezi potřebami členů a potřebami celku, do jaké
míry je rozpor nápomocný rozvoji členů.
3. Operativní řízení školy, struktura řízení a delegování pracovních činností

Lektoři:

Mgr. Iva Drholecká (KVIC Opava)

Termín:

8. 4. 2020

Čas realizace:

9:00 – 13:15

Místo realizace:

KVIC Opava (Hany Kvapilové 20)

Kapacita:

20 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na
akci
se
přihlašujte
skrze
uvedený
odkaz:
https://www.kvic.cz/kurz/5326982001/Kompetence_reditelky_MS_praktick
y_Operativni_rizeni_MS
Přihlašujte se nejpozději 15 dnů před konáním akce.

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková
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Duben 2020

Učitelská kavárna pro pedagogy humanitních věd
- Historylab: Práce s prameny v historickém vzdělávání

Duben 2020

Určeno:

Pedagogům 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:

Práce s historickými fotografiemi v dějepise je jednou z cest, jak zvýšit zájem
žáků o výuku. Dobře zvolené snímky mohou posloužit k rozvoji analytických
dovedností a díky jejich přístupnosti je lze rovněž účelně propojovat
s dalšími typy médií, např. dobovými texty. Seminář seznámí učitele s
aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s prameny.
Prostřednictvím vybraných témat z období českých dějin si účastníci osvojí
možnosti a postupy, jak texty a fotografie účinně využít ve výuce a jak
aplikaci HistoryLab.cz používat ve školním prostředí.

Lektoři:

Mgr. Michal Kurz, Ph.D. (Karlova univerzita)

Termín:

16. 4. 2020 (bude upřesněno na webových stránkách)

Čas realizace:

12:00 – 17:00

Místo realizace:

Matiční dům, Opava

Kapacita:

20 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 15 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Bc. Kateřina Skalíková

DigiDěti: Pro rodiče, kteří chtějí porozumět online světu svých dětí

Květen 2020

Určeno:

Rodičům a všem zájemcům, které zajímá bezpečný online prostor

O čem to bude:

Na semináři se zaměříme na dětský online svět v jeho komplexnosti - od
sociálních sítí, bezpečí na internetu přes vlivy mobilních technologií na
proces učení, paměť a spánek. Podíváme se i na často opomíjené téma
dětské sebereflexe a vývoje osobnosti v online prostředí. Pochopíte, co děti
na internetu a sociálních sítích tak láká a proč jsou pro ně tak důležité.
Řekneme si také několik praktických rad a přístupů, které mohou dialog
mezi vámi a dětmi o internetu zjednodušit a pomoci Vám s nastavením
rovnováhy online a offline světa pro vaše děti.
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Lektor:

Lektoři Replug me

Termín:

4. 5. 2020, 12. 5. 2020, 19. 5. 2020
škola si může z těchto termínu vybrat – kontaktujte garanta akce

Čas realizace:

16:00 – 18:00

Místo realizace:

V prostorách přihlášených škol

Kapacita:

30 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Pokud máte zájem na své škole zorganizovat přednášku pro rodiče na výše
uvedené téma, přihlaste svoji školu na webových stránkách projektu MAP
Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity –
Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději do 15. 3. 2020. Jako přihlášenou školu vás následně
nakontaktujeme a zabezpečíme realizaci.

Garant akce:

Mgr. Gabriela Geherová

Učitelská kavárna pro pedagogy jazykových věd
Určeno:

Pedagogům ZŠ i MŠ, zástupcům NNO, SVČ

O čem to bude:

Chcete si jen tak popovídat anglicky a přitom řešit zásadní otázky ve výuce
angličtiny? Tak potom přijďte na naši učitelskou kavárnu, která bude i
tentokrát vedena celá v anglickém jazyce, a to doslova od začátku do konce.
Lektor si pro Vás připraví témata, která budete společně řešit a která přispějí
ke zkvalitnění pedagogické práce.
V rámci kavárny bude také představena aplikace Sock Puppets – Mluvící
ponožky.

Lektor:

Bude upřesněno

Termín:

21. 5. 2020

Čas realizace:

14:00 – 16:30

Místo realizace:

Kavárna Obecního domu, Opava

Kapacita:

10 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
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Květen 2020

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.
Garant akce:

Ing. Daniela Nováková

Konference k místně zakotvenému učení aneb Učíme se za školou

Květen 2020

Určeno:

Pedagogům a vychovatelům MŠ, ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:

Jednodenní konference na téma: Jak využít místně zakotvené učení v praxi?
Setkání přiblíží aspekty místního prostředí (přírodní, kulturní nebo
historické souvislosti) jako jednotícího kontextu pro výuku.

Program:

Bude upřesněn (první cirkulář bude vydán v průběhu března 2020)

Termín:

25. 5. 2020

Čas realizace:

8:00 – 17:00

Místo realizace:

Zámecký areál v Raduni

Kapacita:

80 osob

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 20 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Bc. Kateřina Skalíková

Seminář pro ekonomky/ekonomy školských zařízení

Květen 2020

Určeno:

Pro uživatele systému od společnosti Gordic s.r.o.

O čem to bude:

Seminář bude zaměřen na tato témata: aktuální změny týkající se nového
vykazování v systému, účtování majetku, nastavení a konfigurace systému,
ekonomika školy.

Lektoři:

Gordic spol. s.r.o.

Termín:

Květen 2020 (bude upřesněno na webových stránkách projektu)

Čas realizace:

8:30 – 14:30

Místo realizace:

Bude upřesněno na webových stránkách

Kapacita:

15 účastníků
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Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka:

S sebou PC, poznámkový blog a tužku

Garant akce:

Bc. Martin Hořínek

Podpora práce školních psychologů – 4. setkání

Květen 2020

Určeno:

Školním psychologům

O čem to bude:

Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu
a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto
metodických setkání mohou školní psychologové sdílet své zkušenosti a
pohledy na otázky, které každodenně řeší na svých školách.

Lektor:

Mgr. Kateřina Dobešová

Termín:

Květen 2020 (bude upřesněno na webových stránkách projektu)

Čas realizace:

9:00 – 12:00

Místo realizace:

LoveCoWork, Na Rybníčku 56, Opava

Kapacita:

10 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Ing. Daniela Nováková

Smyslové vnímání přírody
(Program Zdravé stravování pro děti a žáky MŠ a ZŠ, rodiče, pedagogy)

Červen 2020

Určeno:

Pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:

Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité,
řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout
a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např.
konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově
věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě
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vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené
na všechny lidské smysly.
Lektoři:

Mgr. Vendula Šimková (Chaloupky, o. p. s.)

Termín:

9. 6. 2020

Čas realizace:

Bude upřesněn na webových stránkách

Místo realizace:

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě

Kapacita:

15 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce:

Bc. Kateřina Skalíková

Badatelsky orientovaná výuka
(Program Zdravé stravování pro děti a žáky MŠ a ZŠ, rodiče, pedagogy)

Červen 2020

Určeno:

Pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:

Praktický seminář nabízí osvojení si metody badatelsky orientovaného
učení. Vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme
se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního
výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Lektor nás provede celým
cyklem badatelství, zaměříme se především na otevřené bádání v terénu
a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je
vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů. Zaměření:
především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis,
chemie, zeměpis).

Lektoři:

Ing. Martin Kříž (Chaloupky, o. p. s.)

Termín:

10. 6. 2020

Čas realizace:

8:00 – 15:00

Místo realizace:

ZŠ Žimrovice

Kapacita:

15 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).
26

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.
Garant akce:

Bc. Kateřina Skalíková
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4 Aktivity pro pedagogickou a nepedagogickou veřejnost – probíhající
aktivity, obsazené
Inspirativní hodina zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti
na 1. stupni ZŠ alias čtení mě baví
Určeno:

Učitelům 1. stupně ZŠ, členům PS ČG

O čem to bude:

Přímo ve výuce Vám budou předvedeny konkrétní metody práce se žáky
zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti.. Hodina bude probíhat v
malotřídní škole. Cílem je rozvoj vědomého čtenářství a vytváření kladného
vztahu k vlastní četbě. Následovat bude rozbor ukázkové hodiny a
moderované vzájemné sdílení účastníků o využívaných metodách práce ve
vlastní výuce.

Lektorky:

Mgr. Blanka Drozdková

Termín:

11. 2. 2020

Čas realizace:

9:00 – 12:30 (9:00 – 10:35 výukový blok; rozbor)

Místo realizace:

ZŠ a MŠ Kyjovice

Kapacita:

6 – 8 účastníků

Únor 2020

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Aktivita je již plně obsazena.

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková

Zásobník aktivit nejen pro rozvoj matematické gramotnosti
(pro sborovnu)
Určeno:

Pedagogickým sborům 1. a 2. stupně ZŠ (sborovna)

O čem to bude:

Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací
hodině na ZŠ.
1) úvodem si učitelé vyzkouší „startéry“ aktivující žáky na začátku hodiny,
aktivity, které vás i žáky budou bavit a jsou využitelné i v jiných
předmětech
2) v roli žáků si učitelé vyzkouší univerzální párové aktivity (drillovací i
zábavně badatelské, hry pro rozvoj logiky a úsudku)
3) v čtyřčlenném týmu si učitelé rozdělí role a zažijí si tři různé formy
kooperativního učení využitelné napříč předměty (skládankové učení,
čtyři rohy, zástupná písmena
4) předvedeme si možný koncept pro zapojení poutavých aktivit pro rozvoj
finanční gramotnost nejen ve výuce matematiky. Základní témata FG
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Únor 2020

jsou PENÍZE, BANKA-BANKOMAT, PŘÍJEM, VÝDAJE. Témata jsou
koncipována jednoduše a hravě, cílová skupina jsou žáci 5. - 7. třídy ZŠ.
Všechny vybrané aktivity FG jsou příklady dobré praxe.
Lektor:

Mgr. Lukáš Heřman

Termín:

12. 2. 2020

Čas realizace:

8:00– 15:00

Místo realizace:

ZŠ a MŠ Skřipov

Kapacita:

20 – 25 účastníků (3 školské subjekty)

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Aktivita je již plně obsazena.
Probíhá v těchto školských subjektech: ZŠ T. G. Masaryka, Opava; ZŠ Pustá
Polom, ZŠ a MŠ Skřipov.

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková

Práce s nadanými žáky v MŠ a na ZŠ – 1. kurz
(určeno pedagogům opavských škol)

Březen 2020

Určeno:

Učitelům MŠ a ZŠ (opavské školy)

O čem to bude:

Nadané děti a nadaní žáci jsou ve školách určitě přítomni. Bohužel vzhledem
k tomu, že jich "není tolik" jako žáků tzv. většinové žákovské populace,
bývají stále opomíjeni. Není to však jen kvůli jejich malému počtu, ale také
kvůli mýtům, které o nadaných přetrvávají. Seminář nabídne průřez
problematikou nadaných jedinců v historii a dnes, typologii nadaných,
modely nadání či typologii inteligence a představí specifika a potřeby
nadaných žáků. Bude doplněn o doporučení vhodných strategií práce s
nadanými žáky napříč věkovým spektrem a praktickými radami, jak s
nadanými jedinci efektivně komunikovat

Lektorky:

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Termín:

12. 3. 2020

Čas realizace:

14:00 – 16:30

Místo realizace:

ZŠ T. G. Masaryka, Opava

Kapacita:

30 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Aktivita je již plně obsazena.
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Garant akce:

PhDr. Eva Cveková

Práce s nadanými žáky v MŠ a na ZŠ – 2. kurz
(určeno pedagogům mimoopavských škol)

Březen 2020

Určeno:

Učitelům MŠ a ZŠ (mimoopavské školy)

O čem to bude:

Nadané děti a nadaní žáci jsou ve školách určitě přítomni. Bohužel vzhledem
k tomu, že jich "není tolik" jako žáků tzv. většinové žákovské populace,
bývají stále opomíjeni. Není to však jen kvůli jejich malému počtu, ale také
kvůli mýtům, které o nadaných přetrvávají. Seminář nabídne průřez
problematikou nadaných jedinců v historii a dnes, typologii nadaných,
modely nadání či typologii inteligence a představí specifika a potřeby
nadaných žáků. Bude doplněn o doporučení vhodných strategií práce s
nadanými žáky napříč věkovým spektrem a praktickými radami, jak s
nadanými jedinci efektivně komunikovat

Lektorky:

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Termín:

23. 3. 2020

Čas realizace:

14:00 – 16:30

Místo realizace:

ZŠ a MŠ Pustá Polom

Kapacita:

30 účastníků

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Přihlášení:

Aktivita je již plně obsazena.

Garant akce:

PhDr. Eva Cveková

Cesta ke změnám (Mensa do školky)

Leden – květen 2020

Určeno:

Pedagogickým pracovníkům MŠ včetně vedoucích pracovníků, přednost
získávají absolventi kurzu Inspirace ke změně v MŠ (1. a 2. kurz)

O čem to bude:

Vzdělávání učitelů MŠ v metodě NTC Learning I. - III., pod záštitou Mensa
ČR. Jedná se o cyklus tří seminářů, pracuje se se souborem technik a
speciálně sestavených cvičení, která vedou ke zvýšení efektivity využívání
intelektových schopností dětí předškolního věku.
Nové metody a přístupy k dětem se výrazně projeví v úspěšném startu do
základní školy.

Lektoři:

Mgr. Dana Havlová (místopředsedkyně Mensy ČR) a garant projektu Mensa
NTC Learning
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Termín:

Rozsah:

1. setkání – 9. 1. 2020 v 9:30 h
NTC Learning I – Trénink je založen na poznatcích nejnovějších
neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky – motorická
cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení,
využití hudby a další – tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových
spojení (synapsí) v mozku. Trénink přispívá k rozvoji pohybové koordinace
a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a
počínajících poruch učení.
6 vyučovacích hodin

Rozsah:

2. setkání – 4. 3. 2020 v 9:30 h
NTC Learning II – Seznámení s vazbou metody NTC na neurologické pojetí
rozvoje lidského mozku a principy vytváření nových neuronových synapsí. V
další části se účastníci seznámí s pravidly tvorby enigmatických úloh a s jejich
využitím při práci s dětmi předškolního věku. Součástí kurzu bude
interaktivní workshop, kde budou účastníci vedeni k samostatné tvorbě
enigmatických úloh.
6 vyučovacích hodin

Rozsah:

3. setkání – květen 2020 – termín bude upřesněn
NTC Learning III – Poznatky získané v této části kurzu směřují k podpoře
vnímání dvojitých asociací, tj. k maximálnímu využití nově vytvářených
neuronových synapsí. Praktická část kurzu je zaměřena na činnost s
abstraktními symboly a na aktivity využívající hudební motivy. Součástí
kurzu bude seminář věnovaný cílenému rozvoji paměťových dovedností u
dětí předškolního věku.
8 vyučovacích hodin

Místo realizace:

KVIC Opava (Hany Kvapilové 20)

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II
Garant akce:

PhDr. Eva Cveková
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5

Připravujeme
Jak přivést k životu školní vzdělávací program

Určeno:

Pedagogům MŠ a ZŠ

O čem to bude:

Cílem diskuse bude hledat cesty k ŠVP jakožto živému dokumentu, který
pomáhá všem aktérům vzdělávacího procesu. Diskuse je vhodná právě pro
vás, pokud již ŠVP máte, ale cítíte, že byste to chtěli udělat lépe. Nebo je vám
jasné, že byste měli vnést do pedagogické koncepce systém a řád, ale
nevíte, ze kterého konce začít. Možná je pedagogická koncepce vaší školy
manifestem vašich pedagogických ideálů, ale zároveň i pedagogických
ideálů vašich předchůdců, nebo kolegů, kteří již ve školce nepracují. Možná
máte skvěle popsané cíle, ale chybí vám ujasnit si, jak se k nim dostanete.
Možná jste při psaní čerpali z různých zdrojů a zapomněli je uvést. Možná
jste naplánovali spoustu věcí, ale už nemáte prostor je vyhodnocovat.
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Na shledání se těší
Tým MAP Opavsko II

Další informace naleznete zde

