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Pokračujeme v realizaci projektu zaměřeného na další vzdělávání našich učitelů v akreditovaných 

kurzech. 

Dosud jsme uskutečnili šest ze sedmi kurzů z klíčové aktivity zaměřené na kurikurální reformu: 

 Využití sociometrie při výuce na gymnáziu 

 Tým a efektivní práce v týmu 

 Kreativní myšlení učitele – moderní vyučovací metoda  

 Efektivní komunikace se studenty 

 Dovednost komunikovat v náročných situacích učitele, zvládnutí konfliktních situací  

 Dovednost a schopnost asertivního jednání učitele 

a máme za sebou více než dvě třetiny výuky anglického jazyka. 

Dvě témata se nám podařilo zrealizovat ve dvou po sobě jdoucích dnech mimo prostory gymnázia, 

kdy deset našich učitelů poznalo příjemné prostředí Hotelu Termal Mušov v Pasohlávkách.  

Během května a června se učitelé budou školit také v IT tématech: 

 Prezentace učiva ve výuce prostřednictvím MS PowerPoint 

 Tvorba podkladů pro výuku prostřednictvím MS Word 

 Tvorba podkladů pro výuku prostřednictvím MS Excel 

Od konce roku 2012 jsme pracovali na přípravě dvou e-learningových kurzů (téma Dovednost 

komunikovat v náročných situacích učitele, zvládnutí konfliktních situací a Dovednost a schopnost 

asertivního jednání učitele), které nyní dodavatel zpracovává a brzy dojde k jejich pilotnímu ověření, 

dopracování obou kurzů po pilotním ověření a přípravě žádostí o udělení akreditace MŠMT v režimu 

DVPP. 

 

Děkujeme všem lektorkám organizací Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno a AM SOLVO, s.r.o. za skvělou spolupráci a profesionální a vstřícný 

přístup v dosavadní spolupráci. 
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