
 

 

Jak “sehrát“ kolektiv, aby se žáci respektovali a oceňovali navzájem?  
 

Odlišnosti a jedinečnosti jednotlivců, kteří tvoří školní třídu, jsou podnětem k vědomé práci učitele 

s kolektivem. Pocit bezpečí a přijetí ve třídě je zásadní podmínkou pro to, aby mohlo probíhat 

vzdělávání, aby se děti mohly rozvíjet. Jak toho dosáhnout a co funguje, představí v Liberci lektorka 

Ivana Šircová ze spolku Projekt Odyssea (https://www.odyssea.cz/metodiky-osv/lekce-osv) na dvou 

workshopech, které proběhnou ve druhé polovině března.  

Účastníci budou mít příležitost vcítit se do role žáka, vyzkoušejí si aktivity a navrhnou využití ve své 

praxi. Dílny jsou vedeny na základě partnerské konstruktivní komunikace a spolupráce. Vybízejí také 

ke sdělování zkušeností jednotlivých účastníků.   

Abychom podpořili co největší přenositelnost do praxe, jsou workshopy rozděleny: 

Ve středu 22. března od 12:30 do 17 hodin jsou zváni učitelky a učitelé 1. stupně a středa 29. ve 

stejný čas je vyhrazena druhostupňovým. Oba workshopy se konají v Evropském domě v ulici U Jezu 

642/2a v Liberci a jsou určeny především pro učitelky a učitele ZŠ Libereckého kraje, které zajímá 

rozvoj a podpora kognitivně nadaných dětí. Kapacita účastníků je 24.  

Na každý termín je potřeba se přihlásit.  

První stupeň: 22. 3.  

Přihlašování: https://forms.office.com/e/bUWUDpiwPA. 

Přihlašování je otevřeno do naplnění kapacity nebo do 19. 3. 2023.  

 

Druhý stupeň: 29. 3.  

Přihlášení: https://forms.office.com/e/8zDy1m4EYb.  

Přihlašování je otevřeno buď do naplnění kapacity nebo do 24. 3. 2023.  

Formuláře neodesílají potvrzení o odpovědi. Po naplnění kapacity přihlašování 

uzavřeme a pěti nadlimitním pošleme informaci, že jsou náhradníky. V případě, že 

se nebudete moci zúčastnit, dejte nám vědět, abychom Vaše místo mohli 

nabídnout právě náhradníkům.  Občerstvení zajistíme. 

V případě dotazů či rušení účasti kontaktujte hlavní metodičku nadání Mgr. Evu Duškovou, DiS. na 

eva.duskova@kraj-lbc.cz. Účast je bezplatná, workshop se koná díky projektu Naplňování krajského 

akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, v rámci platformy aktivity zkvalitnění péče  

o nadané žáky.  

Těšíme se na inspirativní odpoledne.  

Hlavní metodička nadání Mgr. Eva Dušková, DiS.,  

projekt NAKAP LK II  
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