
 
3 MODULY:

PŘES ZKUŠENOST K POZNÁNÍ
PŘES STORYTELLING K INKLUZI

PŘES PŘÍBĚHY KE SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI
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Kladete si otázku, zda je vzdělávací
program určen právě Vám?

 
Následující 3 kroky Vám pomohou najít

odpověď.
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Zamyslete se, co by Vám mělo vzdělávání přinést, jak
může obohatit Váš pracovní a osobní život

 
Mezi nezbytné dovednosti kvalitních pedagogů, vychovatelů,
manažerů patří schopnost vychovávat, vzdělávat a vést k vnímavosti.
Právě díky nim můžete své kolegy, žáky, studenty, zaměstnance
inspirovat ke změnám v postojích, myšlení a pohledu na dění ve
společnosti, firmě nebo škole.

KROK 1
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Jsem student, pedagog, vychovatel, zaměstnanec, manažer, který chce
lépe porozumět emocím, zkušenostem a potřebám vyloučených,
opuštěných, hendikepovaných a sociálně znevýhodněných osob. 
Chci, aby naše společnost byla hodnotově orientovaná a vnímavá.
Chci své kolegy, žáky, studenty, zaměstnance vést k férovému pohledu
na spolužáky, žáky a studenty, ostatní kolegy nebo zákazníky.
Chci rozumět lidem, kteří bojují s překážkami ve společnosti.

Pokud se shodnete s většinou níže uvedených tvrzení,
pak je vzdělávací program určen i Vám: 

KROK 1
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Chci se naučit pracovat se svými a cizími stereotypy a předsudky.
Chci pochopit, co prožívají a jak se dívají na svět lidé, bojující

Chci porozumět chudobě a lidem, kteří v ní žijí.
Chci porozumět etnickým skupinám, neslyšícím nebo lidem 

Chci vědět, jak tito lidé vidí svět, co prožívají a zažívají mimo své
přirozené prostředí.
Chci zjistit, kde pramení překážky ve společnosti.
Zajímá mě, jak moji spolužáci, kolegové, zaměstnanci, žáci 

       s překážkami ve společnosti.

       s tělesným handicapem. 

       a studenti vnímají osoby s překážkami ve společnosti.

KROK 1
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Chci pochopit, co znamená inkluzivní přístup přes praktické příklady. 
Chci přes vlastní a přímou zkušenost zjistit, jak se chová naše
společnost k etnickým skupinám, neslyšícím či lidem s tělesným
handicapem.
Chci být lidským a vnímavým studentem, pedagogem, zaměstnancem,
kolegou nebo manažerem, který dokáže dělat rozdíl mezi fakty 

Chci se naučit rozumět emocím svých žáků, spolužáků, studentů,
kolegů, zaměstnanců i svým vlastním.
Chci pochopit, kdy emoce dokážou vést ke změně v jednání člověka

       a emocemi a umí s nimi pracovat při vedení a rozvoji lidí.

       i společnosti.

KROK 1
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Zjistěte, co vzdělávací program zahrnuje
 

Základem vzdělávacího programu 4vé akademie vnímavosti jsou tři
pilíře: 
a) vzdělávání;
b) mentoring se supervizí;
c) praxe.

Vzdělávání se uskuteční prezenční a distanční formou studia.

KROK 2
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dva na sebe navazující dny, v úvodu a závěru vzdělávacího
programu
kombinace vzdělávání přes zážitek a zkušenost z praxe
(virtuální realita, živá kniha)

6 online bloků po 6 hodinách, tj. 36h
kombinace vzdělávání přes zážitek a zkušenost z praxe
ukázka a praktické využití metod a nástrojů
lektorem vedené konzultace a individuální mentoring

Prezenční forma

On-line forma

KROK 2
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http://www.onlinezivakniznica.sk/


individuální studium
čtení ebooků s příběhy
analýza příběhů na www.onlinezivakniznica.sk
studium doporučené literatury
praxe – převedení poznatků do praktického osobního a pracovního života
podpora od lektorů

Distanční forma

KROK 2
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http://www.onlinezivakniznica.sk/


Zamyslete se, který modul je pro Vás vhodný

Vzdělávací program obsahuje 3 moduly. Výhodou je, že můžete
absolvovat kterýkoli modul. Všechny moduly pracují s příběhem,
emocemi, postoji s cílem posílit kritické myšlení a empatii. Liší se
pouze v cílové skupině, se kterou pracujete.

KROK 3
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Jste student nebo dobrovolník a chcete pracovat se svými
vrstevníky? V tom případě je pro Vás vhodný Modul 1, Přes
zkušenost k poznání.

Působíte v oblasti vzdělávání žáků, studentů, mládeže nebo
dobrovolníků a chcete je přes příběhy motivovat a vést ke
kritickému myšlení, změně postojů a empatii?  Pak je pro Vás
vhodný Modul 2, Přes storytelling k inkluzi.

Působíte v oblasti služeb zákazníkům, malého či středního
managementu společnosti nebo školy? Chcete se dozvědět více
o společenské odpovědnosti a inkluzivní přístup považujete za
jeden z důležitých pilířů ve společnosti? Právě pro Vás je vhodný
Modul 3, Přes příběhy ke společenské odpovědnosti.

KROK 3
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https://1url.cz/nKxgD


Registrace/Přihláška

Vybrali jste si modul a termín, který Vám vyhovuje? Vyplňte, prosím,
registraci. Po vyplnění registračního formuláře Vám zašleme závaznou
přihlášku do vzdělávacího programu. Podpisem přihlášky se Vaše účast
stává závaznou.
Účast  ve  vzdělávacím programu   je   bezplatná   díky    splolufinancování
z programu ERASMUS+.
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