
 

 
HODNOTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

KONCEPT-METODA-UČEBNICE 
 

POZVÁNKA NA KURZ HODNOTOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
PRAKTICKÝ WORKSHOP K METODOLOGII  A PRÁCE S UČEBNICEMI 

(DVOUDENNÍ KURZ + PRAKTICKÝ DEN NA ŠKOLE) 
 
Coby učitelé trávíme s dětmi leckdy více času, než jejich rodiče. Děti            
jsou vystaveny vlivu mocných šiřitelů hodnot – médiím, internetu.         
Očekává se od nás formování dětských osobností, ale systematicky se          
žádný předmět hodnotovému žebříčku nevěnuje. 
 
Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem každého věku zorientovat se v sobě a ve světě,             
vytvářet zdravé vztahy a naplno rozvinout jejich akademický i vnitřní potenciál.           
Nám učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. 
V tomto inkluzivním vzdělávacím konceptu je pro žáky a studenty výzvou nalézt vlastní             
motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii, porozumět životním        
hodnotám a následně si vytvářet vlastní hodnotový žebříček. 
 
Způsob práce, kterým je kurz veden, vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky             
sestry Cyril Mooney, míří k lepším akademickým výsledkům, dlouhodobě a v praxi            
použitelným znalostem, dovednostem a schopnostem.  
 
Učitelům pomáhá najít klíč ke zvládnutí inkluzivního prostředí, v mnoha školách           
často skokově nového a velmi náročného (s příchodem nových žáků od roku 2016), a to               
při relativně vysokých počtech žáků ve třídě. 
 
Metoda respektuje velmi náročnou a nadmíru zodpovědnou pozici učitele,         
nerozporuje dosavadní didaktické přístupy, nabízí inspiraci i zcela praktické         
návody a je nápomocná při komunikaci s rodiči.  
 
Akreditace: MŠMT (číslo akreditace: č. j. 41823/2015-1-941, 1396/2016-1-145) 
Místo konání: ZŠ SMART, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem, Ústecký kraj 
Termínový plán kurzu: 2 celé dny kurzu + 3. den kurzu* 
 
*Třetí den je pro ty z vás, kteří se rozhodnou aplikovat metodu v praxi s použitím učebnic My                  
jsme svět. Po 6-8 týdnech praxe s učebnicemi ve vaší výuce proběhne tato část praktického               
kurzu přímo ve škole s dětmi i v kruhu pedagogů, podle individuálních potřeb. Tato část kurzu                

je hrazena sponzorsky (škola ji tedy nehradí) a předpokládá         

 



 
plnou spolupráci školy v mezích například projektového dne.  
Termín 1. dne: pátek 24. 5. 2019  

9,00 hod – 17,00 hod, prezence: od 8,30 hod 
Termín 2. dne: sobota, 25. 5. 2019  

9,00 hod – 17,00 hod, prezence: od 8,30 hod 
Termín 3. (praktický den): termín bude domluven později 

 
Cena: ZDARMA pro pedagogické a nepedagogické pracovníky      

ve školství z regionu MAP ORP Roudnice nad Labem,  
ostatní 2.000,- Kč/účastník  

O kurzu: 
● Pro pedagogické pracovníky a dospělé pracující s dětmi (s využitím metody pro            

práci s kolektivy dospělých) 
● Veden akreditovanými lektory (1 nebo více dle počtu účastníků) 
● Časový plán kurzu 4 x 90 minut v celý den 
● Náhled na vlastní a kolektivní systém hodnot metodou hodnotového vzdělávání,          

praktické užití při práci se skupinami lidí ve věku 3 až 123 let a teoretické zázemí                
metody 

● Veřejnosti otevřený kurz s laskavým zázemím a organizační spoluúčastí MAP          
Roudnicko a ZŠ SMART 

● Třetí praktický den kurzu pro učitele s prvními zkušenostmi práce s učebnicemi            
po bude domluven v souladu s potřebami účastníků po 2. dni kurzu (tj. 26.6.) 

 
Základní body, které v reflexi na kurz a vlastní praxi hodnotového vzdělávání            
ocenili absolventi - učitelé a rodiče: 
❖ Dětem je v bezpečném prostředí předávána zodpovědnost. 
❖ Vnitřní motivace je základ, přináší porozumění sobě, vlastní práci a ostatním.  
❖ Soutěží se jen se sebou, pro rivalitní soutěž na úkor jiných není místo.  
❖ Děti jsou součástí probíraného tématu, vytvářejí jej, proto jsou přirozeně aktivní. 
❖ Hodnotu má to, na co si sám přijdu, k čemu sám dojdu. 
❖ Metoda dává plné přijetí, prostor a čas všem dětem, i když ho některé využijí až               

později.  
❖ Metoda umožňuje zavést do praxe návyk: Pomoc ostatním je samozřejmou          

součástí školní práce. 
 

“Jakými lidmi chcete, aby vaše děti jednou byly?”                    Dr. Cyril Mooney, Ph.D. 
 
Přihlášky do středy 22. 5. 2019 ZDE.  
 
V případě dotazů nás kontaktujte na adrese martina.smejkalova@maspodripsko.cz nebo         
na telefonu 721 645 798. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQhM0vwuovgSCjDsQir1ffq-OF_tGNspnE3MjnNl_2sPApTg/viewform?usp=sf_link

