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JAK UČIT POLY
rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání 

v mateřských školách

  Tuzemské výměnné stáže 
  POLY jede k nám 

Šest pětidenních výměnných stáží pro učitele, vedoucí a řídící pracovníky MŠ v tuzemských mateřských 
školách. Cílem je upevnit si či rozšířit profesní kompetence učitele MŠ, identifikovat a sdílet příklady dobré 
praxe, posílit a podpořit vlastní rozvoj a seberealizaci.

Stáže proběhnou formou náslechu, pozorování, seznámení s prostředím a dokumentací hostitelské 
MŠ. Vždy 2 MŠ si vymění po jedné stážistce. Během pobytu v MŠ stážistka získá informace o plánování 
a realizaci výuky, organizaci výuky, hodnocení výuky, pedagogické dokumentaci, přípravě a vzdělávání 
pedagogů, spolupráci týmu, vybavení a zázemí pro výuku a další činnost, stravování, propagaci, práci s rodiči 
a veřejností, spolupráci v místě působení a zapojení do projektů. Na závěr stáže poskytne hostitelské MŠ 
písemnou zpětnou vazbu (stínování hostitelské MŠ).

Stáže jsou přednostně určeny účastníkům kurzu, případně seminářů.
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Všechny nabízené akce jsou zdarma. Projekt je určen pedagogům ve Zlínském, 
Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Účastníci získají osvědčení, studijní a metodické materiály.
Pro účastníky zajistíme občerstvení. U vícedenních akcí i ubytování či dopravu.

Uvedený kurz, exkurze, semináře i stáže jsou součástí projektu „Jak učit POLY – rozvoj kompetencí pro 
polytechnické vzdělávání v mateřských školách“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0059. Projekt realizuje Líska, o.s. pro 
EVVO ve ZK ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. a je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol 
prostřednictvím vzdělávacích programů a stáží. Průvodkyní je malá holčička POLY, která představí učitelům 
metody a formy výuky a zavede je do rozmanitých prostředí. 

Termíny vzdělávacích akcí, přihlášky i aktuální informace o vzdělávacích programech Lísky 
najdete na http://www.liska-evvo.cz/doc/seminare-a-kurzy-pro-ucitele

NABÍ DK A 
kurzu, exkurze, seminářů 

a stáží



  Jednodenní semináře
  POLY a živly kolem nás

Jak učit POLY o materiálech
Uherský Brod, Maršov • 20.–22. 11. 2014

Jak učit POLY řemesla 
a tvořivé činnosti

 Veselí nad Moravou • 5.–7. 2. 2015

Kurz obsahuje 
3 základní témata, 

která představí odborní lektoři 
a zkušení pedagogové:

3 samostatné moduly, celkem 90 hodin výuky

Akreditovaný vzdělávací kurz na rozvoj profesních 
kompetencí pedagogů mateřských škol v oblasti kurikulární 
reformy. 
Průvodkyní je malá holčička POLY, která vám představí 
metody a formy výuky a zavede vás do rozmanitých 
prostředí. Seznámíte se s cíli, metodami a prostředky, 
zejména ve vzdělávací oblasti Dítě a svět, s postupy 
začlenění polytechnického vzdělávání do školních 
vzdělávacích programů.

Společný základ modulů tvoří úvod do POLYtechnického 
vzdělávání, výukové metody, zejména metody aktivního 
vyučování, rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí, 
estetické a tvořivé činnosti slovesné, literární a dramatické. 

Součástí modulů bude i osobnostní a sociální rozvoj: 
posílení soft skills, zejména prezentačních a komunikačních 
dovedností, vyjednávání, efektivní práce v týmu, vedení 
a sebeorganizace, sociálních dovedností při řešení situací 
ve vzájemných vztazích či vztazích s rodiči, spolupráce, 
duševní hygiena (prevence proti syndromu vyhoření).

V rámci sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe navštívíme 
též mateřské školy. 

Kurz zahrnuje 3 třídenní moduly v celkovém rozsahu 90 
hodin prezenčního studia, které je ukončeno 6 hodinovým 
závěrečným workshopem. Účastníci si v rámci studia, 
pod vedením konzultantů, vytvoří tematické celky se 
zaměřením na polytechnickou výchovu a portfolia metod. 
Zároveň získají studijní a metodické materiály, vč. sborníku 
tematických celků.

V rámci sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe navštívíme 
též mateřské školy. 

Účastníci získají za každý modul osvědčení. Pokud 
se pedagog zúčastní všech 3 modulů a závěrečného 
workshopu, získá certifikát a zároveň poukaz na zapůjčení 
zajímavých materiálů a pomůcek.

  Vzdělávací kurz pro pedagogy mateřských škol 
  Jak učit POLY 1

Jak učit POLY na zahradě
Hostětín • 9.–11. 9. 2014
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  Dvoudenní exkurze 
  POLY a živly3

Témata 
a termíny seminářů:

POLY a vzduch 
20. ledna 2015
Vsetín

POLY a slunce 
17. února 2015
Vsetín

POLY a země 
26. března 2015
 Vsetín

POLY a voda 
28. dubna 2015
Vsetín

Akreditované vzdělávací programy v rozsahu 6 hodin 
výuky. Průvodkyní je opět malá POLY, která vám nabídne 
metody a pedagogické postupy s využitím témat 4 živlů – 
voda, země, vzduch, slunce. Cílem je upevnění či rozšíření 
profesních kompetencí učitele MŠ, motivace k používání 
moderních pedagogických metod a podpora sebevzdělávání. 

Na semináři získáte praktické náměty ke zkoumání 
a objevování pomocí jednoduchých pokusů a pomůcek, 
tematicky zaměřených na uvedené živly a prakticky 
využitelných ve výuce.

Účastníci získají za každý seminář osvědčení, studijní 
materiály a poukaz na zapůjčení zajímavých materiálů 
a pomůcek.

NAVŠTÍVÍME:
• Toulcův dvůr
• Mateřskou školu 
 Semínko
• Lesní školku Lesníček
• Ekoškolku Rozárka 
 v Praze 

TERMÍN: 
16.–17. 10. 2014

Čekají na vás příklady dobré praxe realizace a rozvoje 
polytechnického vzdělávaní v MŠ. Diskuze se zkušenými 
pedagogy i řídícími pracovníky. Praktické ukázky 
a příklady činností, vyučovacích metod, tematických 
a projektových dnů, budování a využití přírodních 
zahrad. Vše s aspektem na polytechnickou výchovu 
a využití témat 4 živlů – voda, země, vzduch, slunce. 
Účastníci získají osvědčení.


