Nabídka Férové školy

Férová škola

Liga lidských práv
POMÁHÁME ŠKOLÁM V ÚSPĚŠNÉM VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH ŽÁKŮ.

Představení projektu Férová škola
Projekt Férová škola spolupracuje od roku 2008 se školami po celé České
republice. Pomáháme školám v úspěšném vzdělávání všech žáků.
Co děláme konkrétně?
Podpora učitelů - získejte know how, které potřebujete
Máme akreditované semináře a informace “Jak na to?” předáváme formou
workshopu. Jezdíme do škol pomáhat s konkrétními oblasti pro zlepšení.
Pomáháme také učitelům v komunikaci s rodiči. Děláme workshopy pro rodiče o
komunikaci se školou, bezpečí jejich dětí a šikaně.
Jdeme se školami do různých projektů a jsme garanty tématu zkvalitňování
školy a strategického managementu.

Akademie pro ředitele - Škola v kondici
Máme ucelený systém vzdělávání pro vedení škol.
Tento program jsme vyvinuli pro ředitele základních škol s
ohledem na jejich potřeby. Víme, že jejich role není snadná a
vyžaduje různorodé kompetence. Za stěžejní považujeme
leadership, tedy schopnost člověka být dostatečně vpředu,
aby mohl ostatní vést, a zároveň dostatečně blízko, aby
pomohl najít cestu těm, kteří bloudí nebo jim nestačí dech.
Proč? Protože každý učitel ve škole se podílí na rozvoji školy
a jsou právě ředitelé, kdo změnu realizují. Druhou polovinu
programu jsme věnovali jednotlivým stěžejním oblastem v
životě školy a ředitele v ní. Tato roční akademie má první běh od 3/2017 3/2018. Pokud byste měli zájem se zúčastnit případného dalšího běhu pište na
lea.mentlikova@llp.cz.
Více informací a dostupné materiály zdarma na
http://www.ferovaskola.cz/akademie-pro-reditele.
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Podpora kvalitních škol - získejte značku Férová škola
Základní školy, které usilují o zlepšení kvality a otevřenosti vzdělávání
získávají od Férové školy odbornou podporu v rámci evaluačního procesu.
Evaluační nástroj byl vyvinut ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v
rámci disertační práce Mgr. Moniky Tannenbergerové, Ph.D.
A následně jej převzala Česká školní inspekce.
Nástroj pro evaluaci školy v rámci inkluze
Odráží aktuální hodnoty a postoje školy, tak jak je vnímají pedagogičtí
pracovníci. Z této analýzy lze odvodit silné i slabé stránky a vytvořit strategii
celkového posunu školy.
Školy, splňující standardy Férové školy, získávají za svou výjimečnou práci
ocenění a certifikát kvality. Jako příklady dobré praxe jsou prezentovány
veřejnosti. Na našem webu najdete seznam Férových škol.
Evaluační zpráva mapuje místo, kde se zrovna škola nachází na cestě
k inkluzi.
Po absolvování evaluace, nabízíme možnost další spolupráce, naleznete
níže v nabídce školení.

Zajímavé údaje
-

projekt Férová škola spolupracuje s více než stovkou škol v celé ČR
již 10 let jsme akreditovanou společností pod MŠMT
máme za sebou 14 úspěšných projektů většího rozsahu
získali jsme cenu Nadace Erste a Sozial Marie
podpořili jsme více jak 200 žáků v jejich procesu inkluze ve škole
spolupracujeme s mnoha organizacemi ve vzdělávání, například NIDV,
ČŠI, Člověk v tísni, Rytmus, META, EduIn, Masarykova univerzita či ČOSIV

Tým Férové školy
Celý
tým
a
bližší
informace
naleznete
na
tomto
odkaze:
http://www.ferovaskola.cz/tym
Náš program jsme představili také v pořadu Profil na ČT24 (záznam od 53
minuty).
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Naše workshopy pro učitele, rodiče, školy
INKLUZE A ŠIKANA
Znovu a jinak, nový přístup k prevenci a řešení šikany

Jak bude workshop probíhat?
➔ Povíme si o úskalí inkluze i šikany.
➔ Budeme diskutovat, jak je to u Vás ve škole a co
potřebujete.
➔ Budeme sdílet ve skupině možná řešení.
➔ Vytvoříme si desatero k prevenci šikany.
➔ Reálný čas workshopu bude 4 hodiny s využitím následné
konzultace.
➔ Programem Vás provedou lektorky:
Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D. a M
 gr. Tatiana Dumbrava
Co získáte?
➔ Informace k tématu šikana z pohledu pozitivní
psychologie.
➔ Návod na inovativní přístup - oceňující ptaní.
➔ Osvědčení o absolvování akreditovaného DVPP MŠMT.
Co Vás naučíme?
➔ Jak využívat heterogenitu třídy k prevenci šikany.
➔ Jak naučit ventilovat tlak a agresivitu třídy bezpečnou
cestou.
Proč absolvovat školení s námi?
➔ Spolupracujeme se společností Narativ, která se dlouhodobě zajímá o
tento inovativní přístup pocházející z Mexika (Sylvie London) a jsme jediní,
kteří tento směr pozitivní psychologie přenesli do školní praxe.

Chcete se dozvědět více k tomuto workshopu?
Kontaktujte lektorku na email krahulova.katarina@email.cz.
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JAK HOŘET A NEVYHOŘET
Strategie prevence syndromu vyhoření

Jak budeme pracovat?
➔ Pro začátek se zasmějeme.
➔ Povíme si úskalí pomáhající profese a stresu v práci.
➔ Budeme diskutovat, jak je to u Vás ve škole a co potřebujete.
➔ Budeme sdílet ve skupině řešení.
➔ Vytvoříme si akční plán k prevenci syndromu vyhoření.
➔ Reálný čas workshopu bude 4 hodiny s využitím následné konzultace.
➔ Programem Vás provede lektorka:
Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.
Co získáte?
➔ Informace k tématu stres a syndrom vyhoření v učitelské profesi.
➔ Návod na konkrétní akční kroky a strategii k prevenci, jak nevyhořet.
➔ Osvědčení o absolvování akreditovaného DVPP MŠMT.
Co Vás naučíme?
➔ Jak mapovat stres ve své práci.
➔ Jak se naučit plánovat a změnit myšlení na pozitivní a akční přístup.
Proč absolvovat školení s námi?
Katarína Krahulová se tomuto tématu věnuje již 10 let a v
rámci své doktorské práce přenesla tento přístup od
Christiny Maslach z USA do podoby monitoringu formou
testu MBI. Z této analýzy můžeme následně vycházet a
tvořit akčního plánu prevence v oblasti práce, vztahů či
hodnot.

Chcete se dozvědět více k tomuto workshopu?
Kontaktujte lektorku na email k
 rahulova.katarina@email.cz
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PORADNÍ KRUH VE TŘÍDĚ I VE SBOROVNĚ
Aneb posilujeme harmonickou komunitu školy

Jak budeme pracovat?
➔ Pro začátek se zasmějeme.
➔ Zopakujeme si úskalí komunikace ve třídě.
➔ Budeme diskutovat, jak je to u Vás ve škole a co potřebujete.
➔ Budeme sdílet ve skupině řešení.
➔ Vyzkoušíme si poradní kruh.
➔ Reálný čas workshopu bude 4 hodiny s využitím následné konzultace.
➔ Programem Vás provedou lektorky:
Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D. a Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.
Co získáte?
➔ Informace k pravidlům a realizaci poradních kruhů.
➔ Návod na zavádění poradního kruhu u Vás ve škole.
➔ Osvědčení o absolvování akreditovaného DVPP MŠMT
Co Vás naučíme?
➔ Jak vytvořit bezpečné prostředí pro
poradní kruh.
➔ Jak realizovat poradní kruhy se žáky.
Proč absolvovat školení s námi?
➔ Obě lektorky prošly výcvik Poradních
kruhů a aktivně se věnují jejich zavádění
do škol. Spolupracují také s akční
skupinou Poradní kruhy do škol.
➔ Podívejte se na vysvětlující video.

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte lektorku
na email:
barbara.dobesova@llp.cz.
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PROFESNÍ PLÁN UČITELE
“Mnohem větší tragédie než nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl.”
Benjamin Mays

Jak budeme pracovat?
➔ Pro začátek se zasmějeme.
➔ Zmapujeme si náročnost učitelského povolání.
➔ Budeme diskutovat, jak je to máte Vy a co potřebujete.
➔ Budeme sdílet ve skupině řešení.
➔ Vytvoříme si akční plán profesního rozvoje.
➔ Reálný čas workshopu bude 4 nebo 8 hodin s využitím následné
konzultace.
➔ Programem Vás provedou lektorka:
Mgr. Katarína Krahulová, Ph.D.
Co získáte?
➔ Informace ke kariérnímu řádu učitele a možnostech jeho realizace.
➔ Návod na vytvoření strategie individuálního profesního plánu.
➔ Osvědčení o absolvování akreditovaného DVPP MŠMT.
Co Vás naučíme?
➔ Jak si vytvořit osobní vizi a začít plánovat kroky k její realizaci.
➔ Jak se naučit plánovat a změnit myšlení na pozitivní a akční přístup.
Proč absolvovat školení s námi?
➔ Dlouhodobě spolupracujeme s MŠMT v otázkách kariérního řádu. Aktivně
jsme spolupracovali na tématu profesního plánu pedagoga v rámci
Strategie 2020 MŠMT.

Chcete se dozvědět více k tomuto workshopu?
Kontaktujte lektorku na email k
 rahulova.katarina@email.cz.
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INKLUZIVNÍ ŠKOLA DNES
“Pokud budeme posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude
celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná“
Albert Einstein

Jak budeme pracovat?
➔ zkusíme si zodpovědět jak vypadá ideální škola, která respektuje každého
žáka
➔ budeme mapovat aktuální prostředí školy, její kulturu, vztahy mezi žáky a
pedagogy i to jak a kdy se nám dobře učí
➔ Programem Vás provede lektorka: Mgr. Olga Kusá
Co získáte?
➔ analýzu stávajícího stavu s okruhem oblastí, které můžete dále rozvíjet
➔ Osvědčení o absolvování akreditovaného DVPP MŠMT.
➔ Možnost absolvovat evaluační proces s certifikátem Férová škola
Co Vás naučíme?
➔ reflexi pedagogické praxe a prostředí kde učíte
Proč absolvovat školení s námi?
➔ Toto školení vychází z jedinečného evaluačního nástroje, který
vytvořila Mgr. Monika Tannenbergerová, Ph.D. ve spolupráci s
Masarykovou univerzitou, a který převzala Česká školní inspekce.

Chcete se dozvědět více k tomuto
workshopu?
Kontaktujte lektorku na email
kusaglo@gmail.com.
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ŠKOLNÍ MEDIACE
„Uprostřed každého problému se nachází příležitost“
Albert Einstein

Školy se týká nejen edukační proces, ale také vztahy rodiny a školy. Vztahy
a komunikace bývají náročné a pokud cítíte, že se vám nedaří nalézt společnou
řeč s některým z rodičů vašich žáků, můžete využít mediaci. Tato metoda se dá
také uplatnit pro posílení a ošetření vztahu mezi pedagogickými pracovníky
školy.
Jak budeme pracovat?
➔ vytvoříme bezpečné prostředí
➔ pomůžeme oběma stranám v konfliktu lépe se slyšet a vzájemně pochopit
prostřednictvím mediátora
➔ průvodce mediací neboli mediátor je nezávislý, nestranný, zachovává
důvěrnost a rozhodně nikoho nehodnotí
➔ mediátor je zodpovědný pouze za proces mediace, snahou je dojít ke
společné dohodě
Co získáte?
➔ podporu a jiný úhel pohledu na konfliktní situaci
➔ účast mediátora v komunikaci v rozsahu 60 - 180 minut
➔ můžete získat společnou dohodu
➔ zkušenost s mediací, jejíž prvky můžete využít v praxi
➔ nový náhled na komunikaci a vztahy
Mediací vás bude provázet certifikovaná mediátorka Mgr. Alžběta Divišová.
Chcete se dozvědět více k tomuto workshopu?
Kontaktujte lektorku na email a
 lzbeta.divisova@llp.cz.
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METODY A FORMY PRÁCE S PROBLÉMOVÝM ŽÁKEM
„Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam
přestávky.“
Eduard Bass

Jak budeme pracovat?
➔ Povíme si, co je to problémové chování žáků.
➔ Pomocí základních identifikačních klíčů získáte větší jistotu
rozpoznávání možných příčin problémového chování svých žáků
➔ Budeme sdílet nápady a inspirace pro práci s žáky.

při

Co získáte?
➔ Získáte zpětnou vazbu k vlastím strategiím používaných při řešení
konfliktů s žáky.
➔ Akreditace MŠMT jako DVPP, 8 hodin
Co Vás naučíme?
➔ pracovat s žákem individuálně
➔ analyzovat příčiny problémového chování
➔ strategie řešení problémového chování
Proč absolvovat školení s námi?
➔ Olga Kusá má dlouholetou praxi jako etopedka, která pracovala s
žáky nejen v různých školách, ale také s klienty diagnostických
ústavů.

Chcete se dozvědět více k tomuto workshopu?
Kontaktujte lektorku na email k
 usaglo@gmail.com
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RODIČ PRUDIČ ANEB JAK NA KOMUNIKACI S PROBLÉMOVÝM RODIČEM
„Jen děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče.“
Dušan Radovič

Jak budeme pracovat?
➔ Povíme si úskalí komunikace s rodiči.
➔ Budeme modelovat typologii rodičů.
➔ Prostřednictvím konkrétních situací pronikneme do motivace rodičů a jejich
potřeb při jednání se školou a učiteli.

Co získáte?
➔ Získáte návod, jak konkrétně komunikovat s jakým rodičem.
➔ Navrhneme Vám doporučení, jak předcházet možným konfliktům.
➔ Akreditace MŠMT jako DVPP, 8 hodin
Co Vás naučíme?
➔ analyzovat problémového rodiče
➔ rozumět jeho jazyku a chování
➔ strategii vhodné reakce na určité typy chování rodičů
Proč absolvovat školení s námi?
➔ Olga Kusá má dlouholetou praxi jako etopedka, která pracovala s
žáky nejen v různých školách, ale také s klienty diagnostických
ústavů.

Chcete se dozvědět více k tomuto workshopu?
Kontaktujte lektorku na email k
 usaglo@gmail.com
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SETKÁNÍ PRO RODIČE NA TÉMA: ŠIKANA A MOJE DÍTĚ
„O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo
příliš trestá, že trestá nespravedlivě.“
Seneca

Jak budeme pracovat?
Povíme si co je a co není šikana?
Jaké jsou aktuální problémy v oblasti šikany a kyberšikany?
Jaké jsou možnosti a jaké povinnosti školy v řešení problému?
Nabídneme rodičům konkrétní návod jak komunikovat se školou ve třech
krocích.
➔ Seznámíme se s desaterem proti šikaně - konkrétní kroky, které mohu
hned udělat.
➔
➔
➔
➔

Co získáte?
➔ Poskytneme Vám zdroje, kde se dozvíte o šikaně a kyberšikaně více
➔ Setkání pro rodiče Vaší školy (doporučuje zorganizovat zvlášť pro rodiče
žáků na I. a II. stupni), 2 hodiny, obvykle v čase 16 - 18 hodin
Co Vás naučíme?
➔ konkrétní rady a tipy, jak komunikovat s dítěte i se školou
➔ postup, jak reagovat na podezření nebo zjištění šikany
Proč absolvovat školení s námi?
➔ Lektorka Katarína Krahulová pracovala také jako sociální
pracovník, kde poskytovala sociální a psychologické poradenství
rodinám.

Chcete se dozvědět více k tomuto workshopu?
Kontaktujte lektorku na email k
 rahulova.katarina@email.cz.
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KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V ZÁŽITKOVÉM WORKSHOPU
Na komunikaci lidsky a s úsměvem

Jak budeme pracovat?
➔ Oživíme si, že jsme lidé (pudové, emocionální, myslící bytosti).
➔ Popovídáme si, jak využíváme vlastních zdrojů při práci, jak dokážeme
vyjádřit vlastní potřeby a jak dokážeme dát podporu - sobě i ostatním.
➔ Zažijeme nové zkušenosti a pohledy, možná že potkáme úplně “nové” lidi.
➔ Můžeme pracovat s pedagogickými pracovníky, rodiči, i žáky a studenty
školy (stejnorodá nebo různorodá skupina).
➔ Pokud budeme mít chuť, můžeme vzájemně sdílet, jak na nás workshop
působí.
➔ Reálný čas workshopu bude 4 hodiny.
➔ Programem Vás provedou lektorky:
MUDr. Taťjana Horká a Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D.
Co získáte?
➔ prakticky se naučíte, jak komunikovat v kritických situacích
➔ spoustu rozmanitých zážitků
➔ nový náhled na komunikaci a vztahy
➔ osvědčení o účasti
Co Vás naučíme?
➔ naučíme vás to, že není potřeba vás nic speciálního učit a že vše co
potřebujete, máte už dávno při sobě
➔ inspirujeme/učíme lidi k prožívání toho, co právě “v nich” a “vně” běží
Proč absolvovat školení s námi?
➔ MUDr. Taťjana Horká pracovala 10 let v klinické praxi.
Je také autorkou projektu Výtvarná dílna v Dětské
nemocnici Brno a je realizátorkou desítek vzdělávacích
programů věnovaných pracovníkům ve zdravotnictví,
sociální práci a ve školství. Společně s Barbarou
Dobešovou, jednou z prvních účastnic pilotního
projektu,
a která se stala součástí dalšího vývoje
projektu Jdeme společně ve spolupráci s MŠMT i MPSV.
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Jak probíhají naše školení
Vzdělávání organizujeme v Brně nebo přicházíme na objednávku do škol.
Naše školení formou workshopu je interaktivní a kreativní. Probíhá ve schématu
4 + 4, tedy první setkání, které je vedené jako čtyři vyučovací hodiny dlouhý (4
x 45 minut) workshop a následná konzultace, která trvá od 1 do 4 hodin, podle
potřeb školy. Pro splnění podmínek dalšího vzdělávání pedagogů (DVPP) jsou
workshopy akreditované jako 8 hodinový vzdělávací seminář. Po absolvování
dostanou účastníci osvědčení. Vzdělávání lze hradit ze Šablon MŠMT.

Cenová kalkulace schématu 4 +4
Naše semináře jsou akreditované pod MŠMT 18402/2017 a všichni účastníci
vzdělávání dostanou osvědčení o absolvování.
Naše cenová nabídka vzdělávání pro celý pedagogický sbor se pohybuje v
rozmezí 9 000,- - 12 000,- Kč. Cena se odvíjí od místa školení a nákladů na
lektory. Rádi Vám vytvoříme konkrétní nabídku.
Doporučujeme propojit náklady na DVPP s Vašimi získanými financemi ze
šablon, map a jiných projektů. Přizpůsobíme Vám rozpočet i vizuální vzhled
certifikátu a dalších materiálů.

Školení pro jednotlivce
Další variantou, jak získat potřebné know how je účast na našich
školeních, které se konají v Brně a v Praze. Cena za jedno školení je 1 490 ,- Kč,
pokud školení navštíví více pedagogů z jedné školy, tak každý další účastník má
slevu 20 %, tj. 1 190 Kč.
Přehled
aktuálně
vypsaných
http://www.ferovaskola.cz/skoleni.
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školení

najdete

na

Kontaktujte nás
1) Pokud na nás máte dotaz nebo zájem o školení, využijte
následujícího formuláře (http://bit.ly/2HdOIC4).

prosím

2) Popřípadě kontaktujte konzultantku Helenu Pravdovou
na tel. +420 777 842 003 nebo emailu: helena.pravdova@llp.cz.

Neváhejte se na nás obrátit také s:
✓
✓
✓
✓

úpravou kurzů, tak aby odpovídal Vašim projektům, rozpočtu či publicitě
přípravou kurzu na míru jen pro Vás
dohodnutím vhodného termínu a místa
…nebo jen tak :)

Děkujeme a těšíme se na setkání!

www.ferovaskola.cz

