
...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 6. března.březnu 

Otevřená třída

březen 2018

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 13. března.březnu 

Feursteinova instrumentální metoda. Neočekávejme 
ochotu dětí se učit, pokud je budeme trestat za chyby. Reu-
ven Feurstein proto při práci s dětmi přeživších holocaust 
a izraelskými imigranty z rozličného kulturního prostředí 
vyvinul didaktickou metodu, podle které není chyba selhá-
ním a její analýza vede k uvědomělému učení. Feuerstei-
nova metoda instrumentálního obohacování pomáhá roz-
víjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, 
reflektování vlastních myšlenek a respektování jiných 
názorů, přináší umění vytvořit si vlastní strategii při ře-
šení úkolu a sdílení rozdílných postupů. Zároveň upevňu-
je sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu, posiluje pocity 
kompetence, odstraňuje negativní sebepojetí a strach 
z chyb. Maximálná kapacita je 20 účastníků.

Feuersteinova metodu instrumentálního obohacování 
vám představí Ondřej Věnek Vysopal, ředitel orga-
nizace Charlie Karlín, která se profesně implementací 
Feuersteinovy metody zabývá. Výuka je jako vždy 
zdarma a děti jsou při výuce taktéž vítány!

Otevřená třída je pravidelnou aktivitou EDUpointu, 
který pro veřejnost otevřel EDUin, o. p. s.

Dvouletí v mateřských školách - zkusme diskutovat 
věcně. Debata o tom, zda se má zrušit nedávno zavede-
ná možnost posílat do mateřských škol už dvouleté dě-
ti, je silně zatížena emocemi obou názorových stran. 
Zkusme tentokrát v rámci diskuse v Akváriu přinést 
data a věcné argumenty, abychom neudělali ve vzdělá-
vací politice další závažný krok bez rozvahy. 

6. 3. 17:00 - 19:00

13. 3. 17:00 - 19:00

NEWSLETTER 

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 20. března.březnu 

20. 3. 17:00 - 19:00

 Jak na inkluzi? Podpůrná opatření 1. stupně. 

Účastníci se prostřednictvím práce s kazuistikou sezná-
mí s možnostmi podpory žáků s potřebou podpůrných 
opatření 1. stupně. Seznámí se s postupem identifika-
ce potřeb žáka, formulace cílů a návrhu konkrétních 
opatření v rámci plánu pedagogické podpory. Sezná-
mí se též s aktuálním legislativním rámcem poskyto-
vání podpůrných opatření 1. stupně. 
Lektorka: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., místo-
předsedkyně ČOSIV

Učitelský večer

Každé čtvrté úterý v měsíci od 17:30 do 19:00 
V se setkáme v úterý 27. března.březnu 

27. 3. 17:30 (!) - 19:00

Učitelský večer je setkání všech, kdo se od sebe navzá-
jem chtějí učit, jak učit. Přijít může kdokoliv - učitelé, 
studenti, zájemci o vzdělávání. Během večera vystoupí 
4-5 řečníků s krátkým příspěvkem (max. 10 minut) 
následovaným diskuzí. Příspěvky jsou předem připrave-
né, musí vycházet z vlastní praxe prezentujícího a jsou 
zaměřené na praktické aktivity, metody, přístupy - 
cokoliv "co můžu použít zítra v hodině".

Věci, co můžu využít zítra v hodině...

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

EDUPOINT 

BŘEZNOVÉ ÚTERKY 
V EDUPOINTU:
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