
...místo pro získávání informací, 
síťování, diskusi a řešení problémů 
v oblasti vzdělávání. 

EDUPOINT 

Pod patronací EDUin, o. p. s., 
každé úterý v měsíci probíhá:

Akce určená především rodičům či prarodičům, aby 
zjistili, jak se lze učit jinak. Jednou za měsíc zveme 
inspirativní učitele do „otevřené třídy“, kde si děti 
i dospělí mohou vyzkoušet nové vyučovací metody 
a přístupy. Aktivní účast je dobrovolná, můžete jen 
přihlížet a na závěr budete mít prostor pro dotazy.

Každé první úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 
V se setkáme v úterý 5. září.září 

Otevřená třída

září 2017

Akvárium

Diskusní setkání otevřené všem, kteří mají zájem se 
dozvědět něco nového z oblasti vzdělávání. Chceme 
propojovat akademiky, učitele, zástupce neziskovek, 
byznysu, státní správy a samosprávy. Diskuse má 
specifický formát tzv. Akvária, ve kterém se diskutuje 
uvnitř kruhu a ostatní mají možnost naslouchat 
a případně vstupovat do diskuse v rámci pravidel. 
Jde o uspořádání zvyšující efektivitu a přehlednost 
debaty.

Každé druhé úterý v měsíci od 17:00 do 19:00  
V  se setkáme v úterý 12. září.září

 Jak se stát mladými podnikateli. 

V interaktivní hodině ukážeme, jak škola může pomoci 
u dětí rozvíjet podnikavost a dovednosti nutné pro úspěš-
ný start vlastního projektu. Budeme zkoušet různé úkoly 
a cvičení, na nichž ukážeme základy úspěšné tvorby 
nápadu a projektového řízení. 

Co na základních i středních školách zlepšily jednotné 
přijímačky a jak by měly vypadat ty příští.

5. 9. 17:00

12. 9. 17:00
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Peďák+

Peďák+ je nabídkou pro studenty učitelských 
oborů různých fakult. Chceme jim zprostředkovat 
další zkušenosti z praxe. Obsahem setkání budou 
například workshopy na téma hlasové výchovy, 
psychohygieny, řešení případových studií (dítě 
či třída s problémem), praktické tipy a triky 
do výuky.

Každé třetí úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 
V  se setkáme v úterý 19. září.září

EDUshow 

EDUshow: Diskuse o vzdělávání se odehrávají 
především v duchu serióznosti, což může u širší 
veřejnosti snižovat zájem o téma. Humor, nadsázka 
a debata v odlehčenější podobě může nejen pobavit, 
ale téma vzdělávání pomáhá zpřístupnit i širšímu 
publiku, překonává bariéry kontroverze a může vést 
k lepšímu pochopení, uznání problému a toho, že 
existují různé úhly pohledu a také různá řešení. 
EDUshow, to jsou různé formáty: přednášky, které vás 
nenechají v klidu, téma vzdělávání cezené přes filtr 
umění, nabízí další pohledy. Přehlídka cizích eduneúspěchů 
pomůže nenabít si vlastní pusu. Prezentace výzkumů 
ze vzdělávání, co připomínají detektivku a  … samozřejmě 
ještě něco navíc! Přijdte se podívat na EDUshow! 

Každé čtvrté úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 
V  se setkáme v úterý 26. září.září

19. 9. 17:00 

Naučte se první pomoc zážitkem! 
Víte, jak postupovat při dopravní nehodě, zajistit vlastní 
bezpečí při poskytování první pomoci nebo jak se 
postarat o člověka v bezvědomí? A co takhle si vše 
rovnou zkusit při modelové situaci! To vše si prožijete 
během naší ukázky výuky první pomoci zážitkem. Po 
teoretickém úvodu si během reálně vypadající mode-
lové situace vyzkoušíte pozici zachránce, jak pracovat 
se stresem a komunikovat s okolím při poskytování 
první pomoci. Doporučujeme si vzít starší oblečení. 
Programem vás provedou vyškolení profesionálové 
z organizace PrPom, kteří berou život vážně, a proto 
učí první pomoc zážitkem.

26. 9. 17:00

 Učitelská Master class: Jitka Michnová.  

Inspirovali jsme se formátem z prestižní celosvětové 
učitelské soutěže Global Teacher prize, kdy jedni z nej-
lepších učitelů sdílí své zkušenosti nad vybraným téma-
tem či konkrétní hodinou při své Master class. Přijďte 
na první učitelskou Master class v ČR a setkejte se          
s inspirativní Jitkou Michnovou! 

Staroměstské nám. 4, Praha 1
www.eduin.cz, tamara.kovacova@eduin.cz

EDUPOINT 

ZÁŘIJOVÉ ÚTERKY 
V EDUPOINTU:
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