
PRODUKT PROJEKTU SES TEACHER

 TÝMOVÝ KURZ UČITELŮ JEDNÉ ŠKOLY

SESTEACHER

akreditovaný vzdělávací kurz MŠMT ČR v rámci DVPP

METODICKÝ MATERIÁL PRO ŘEDITELE, ŘEDITELKY, UČITELE A 
UČITELKY ZÁKLADNÍCH I STŘEDNÍCH ŠKOL

Poznámka úvodem

Kurz SES TEACHER vznikl již před více než 10 lety, kdy se skupina pedagogů jedné pražské 
školy rozhodla  pro zážitkové  společné  učení  mimo školu.  Cílem bylo  řešit  společně  řešit 
problémové žáky, sjednotit postupy, věnovat se novým formám učení a řízení skupiny. Tyto 
cíle se příliš nezměnily a organizace SEBESPOLU úspěšně nabízela  týmové vzdělávání po 
celé ČR nejen školám, ale také dětským domovům. Postupně se kurz stával odbornější a také 
se podle potřeb definovaných řediteli škol proměňovaly cíle  a potřeby učitelů. V roce 2011 se 
tak tým SEBESPOLU rozhodl nabídnout projekt všem školám v ČR, díky podpoře EU a 
Středočeského kraje se navíc stal dostupný.

Níže  uvedený stručný popis  odpovídá  projektové  verzi  projektu  s  tím,  že  je  třeba 
připomenout, že 20 hodin vzdělávání vždy specifikujeme podrobněji s vedením školy.
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SES TEACHER je akreditovaný kurz pro učitele základních škol

Cílem kurzu je  především pomoci  učitelskému sboru v oblasti  komunikace  uvnitř  týmu i 
směrem k dětem, nových způsobů řešení krizových situací při přímé práci s dětmi, vztahů 
uvnitř týmu, nových metod v oblasti použití hry jako výchovného prostředku atd, způsoby 
relaxace  a  obrany proti  přílišné  zátěži  z  práce  atd..  Přestože  má  kurz  svůj  předem daný 
program  a  cíle  jsou  definované  v  popisu  programu,  jenž  byl  posuzován  v  akreditačním 
procesu ministerstva školství,  při vytváření finální podoby programu pro každou školu vždy 
reagujeme na konkrétní poptávku ze strany vedení a účastníků a program stavíme částečně 
"na klíč", pochopitelně s ohledem na stanovené cíle.

PROGRAM:

1. DEN: začátek 16:00
warm-up aktivity pro uvolnění atmosféry, seznámení s týmem, očekávání a potřeby účastníků, 
úvodní workshop k tématice, výtvarná dílna, relaxační aktivita

2. DEN:
workshop s řízenou diskuzí k zátěžovým situacím v práci s žáky, řešení týmových úkolů v 
přírodě, ochutnávka supervize / transakční analýzy, prožitková aktivita zaměřená na prožívání 
žáka,  následný  workshop  zaměřený  napotřeby  žáka,  zábavně  tvořivý  večer  s  využitím 
videotechniky- rozvoj komunikace v týmu, čtení do tmy

3.DEN: konec obědem 12:30
workshop ("na klíč"), shrnutí poznatků, ohlédnutí, burza zkušeností, hodnocení kurzu,hra jako 
didaktický nástroj.

Na aktivitě kurzu se z odborného hlediska podílí odborní lektoři s praxí v oblasti pedagogiky, 
psychologie, psychoterapie, supervize a zážitkové pedagogiky.

Co se učitelé na kurzu SES TEACHER naučili /?

- účastníci důkladně rozeberou možnosti žáka, cíle práce s ním a použité metody a jejich 
účinnost vzhledem k požadavkům
- účastníci prozkoumají svou profesní roli, její hranice, možnosti a cíle
_účastníci budou komunikovat o společných zážitcích i spolupráci na konkrétních problémech 
a učit se kooperovat a plánovat postup
_ účastníci zažijí ochutnávku supervize a možnosti zpracování případu
_účastníci zažijí náročné situace při řešení problému, kdy je třeba pomoc a spolupráce 
druhého
_účastníci si vyzkouší  vedení motivačního rozhovoru
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_účastníci prožijí a pojmenují své role ve skupinách a zhodnotí jejich význam a přesah do 
práce týmu
_účastníci si vyzkoušejí práci pod časovým tlakem a poznají důležitost práce s časem
_ředitel/zástupce vedení se seznámí s chováním a jednáním zaměstnanců v nových situacích
_ředitel/zástupce vedení vyzkouší možnost účinně řídit komunikaci ve skupině
_účastníci v sobě posílí využívání odborné podpory v praxi (psycholog, terapeut) 

Vzhledem  k  předem  definovaným  výstupům  projektu  SES  TEACHER  se  v  rámci  výše 
uvedených aktivit uváděly programy, které odpovídaly plánovaným výstupům projektu. 
V oblasti  práce  se  žáky se  specifickými  vzdělávacími  potřebami  vznikl  program na  bázi 
suopervize s využitím balintovské struktury. Pro týmový program ve vnějších prostorách jsme 
do programů zařadili jednak využití audiovizuální techniky, volně dostupného SW a internetu, 
jednak jsme aktivitu rozšířili o kompoment životního prostředí.

Fotografie z kurzů SES TEACHER, k nahládnutí také na www.sesteacher.cz

Na kurzech je podle možností vyvážená kombinace společné 
práce venku a venitř.  Na obrázcívh jsou učitelé  dvou škol 
Středočeského  kraje,  absolventi  projektu  SES  TEACHER. 
Obrázek  vlevo  je  z  týmové  aktivity,  která  zahrnovala 
kompomenty  a témata živtoního prostředí, hlavní zaměření 
se ovšem týkalo komunikace v týmu, motivace a pozitivní 
energie. 

Obrázek  níže  ilustruje  práci  kladenských  učitelů  nad 
tématem spolupráce a kpmunikace s rodiči.

   

Pro  projekt  SES  TEACHER  odborní  lektoři  Mgr.  Ondřej 
Bárta a Mgr. Evžen Nový.
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