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koncepční  

programy pro moderní školy 

zážitkové a vzdělávací akce 
pro učitele  

strategické workshopy  
pro pedagogické sbory 

 dobrá atmosféra ve sboru 

 lepší sdílení zkušeností mezi 
kolegy 

 odstranění mezioborových a 
generačních bariér 

 atraktivní forma společného 
vzdělávání učitelů 

 nová motivace a obrana před 
profesním vyhořením 

 

nové impulsy a inspirace 
podporu týmové práce a kreativity 
techniky práce přenositelné i do výuky 
podporu koncepčního myšlení  
jasné závěry a dohody zúčastněných stran 
energii pro udržení pozitivních změn 

 cílená sebereflexe školy 

 aktivizace týmu při 
pojmenování a realizaci změn 

 posílení partnerské pozice školy 
vůči okolním subjektům 

 upevnění sdílených hodnot a 
jednotných postupů ve sboru 

 prezentace školy na veřejnosti a 

aktivity ovlivňující prestiž 

 

moderní metody facilitace   
originální autorské hry a simulace 

zážitková pedagogika, řízené reflexe 
variabilní zatížení dle možností účastníků 

interní i výjezdní formy realizace 
akreditované programy DVPP 

 

Jak pracujeme? Co získáte? 
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PEDAGOMY 

semináře zaměřené na strategický rozvoj školy 

a na podporu pedagogického sboru i managementu 

Podmínky vytvářené školám řídícími subjekty a různé pohledy společnosti na role učitelů a rodin mají často k ideálům 

daleko.  I přes tato úskalí si mnohé školy udržují velký vnitřní potenciál v lidech, kteří s nimi propojili svoji profesi.  Tuto 

energii je dobré různými způsoby opakovaně podporovat.  Nové impulsy, vlastní nápady i sjednocené postupy učitelů a 

vedení pomáhají budovat a udržovat školu úspěšnou a respektovanou. Školu, v níž přístupy k  profesi, ke kolegům, k 

žákům i k rodičům mají svoji živou a osobitou formu. 

Jsme tým složený z pedagogů a lektorů dlouhodobě spolupracujících se školami, realizujeme poradenské i vzdělávací 

akce pro učitele i podpůrné projekty pro žáky a studenty škol. 

Nabízíme vám naše zkušenosti s aktivizací pracovních skupin v rámci sebereflexe škol, při hledání inovací a při přípravě 

strategických změn. Uvolnění stresu, překonání komunikačních bariér a novou kvalitní spolupráci pedagogického sboru 

umíme podpořit rovněž formou teambuildingových aktivit zajišťujících transformaci zážitků do zkušeností využitelných 

při běžné práci.   

Naše programy - tzv. PEDAGOMY - jsou pro školy dostupné a lze je různě modifikovat. 

Pokud shledáte, že nastala vhodná chvíle zastavit se a pomoci pedagogickému sboru nahlédnout na školu i z jiných 

perspektiv, načerpat novou motivaci pro chystané změny nebo nevšedním způsobem utužit vztahy v týmu, budeme rádi 

vašimi průvodci.  Po domluvě Vám nezávazně navrhneme konkrétní program akce reflektující aktuální potřeby školy.  
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Další aktivity sdružení SOUBĚH pro školy: 
 

 

 Kurzy DVPP akreditované MŠMT 

Rozvoj kreativních a rozhodovacích schopností u žáků 

Metody učení podporující koncentraci a paměť žáků 

 Harmonizační kurzy pro žáky, třídní kolektivy, 

žákovské parlamenty 

 Programy a projekty pro podporu rozvoje 

klíčových kompetencí žáků 

 Preventivní programy a etopedické poradenství 

pro učitele a rodiče 


