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každé úterý v měsíci probíhá:
Otevřená třída
Každé první úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
V říjnu se setkáme v úterý 3. října.
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.

3. 10. 17:00 - 19:00
EDUROBOTI Z LEGA.
V Otevřené třídě ukážeme, jak lze dětem zprostředkovat
zkušenost s programováním pomocí edurobotických sad
LEGO. Účastníci zjistí, jak se pracuje s robotickými sadami
pro uživatele různých věkových kategorií od žáků vyšších
ročníků 1. stupně ZŠ po žáky nejvyšších ročníků 2.
stupně ZŠ, studenty SŠ a VŠ i technické fandy libovolného věku.

Akvárium
10. 10. 17:00 - 19:00

Každé druhé úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
V říjnu se setkáme v úterý 10. října.

POVINNÝ ROK ŠKOLKY.
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.

Bublina nebo skutečný problém? Poslední povinný rok
mateřské školy není v Evropě nijak výjimečný. Přesto ho
mnozí odborníci a rodiče považují za opatření, které
ničemu nepomůže a mnohým lidem komplikuje život.
Kdo má pravdu?

Peďák+
Každé třetí úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
V říjnu se setkáme v úterý 17. října.
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.

17. 10. 17:00
Co se mohou navzájem naučit soukromé a státní ZŠ?
Tentokrát ZŠ DaVinci!
Ve škole da Vinci věříme, že dělat dobrou práci se dá
všude, bez ohledu na to, zda jste ze státního či soukromého sektoru. My jsme parta lidí, kteří sdílí společné
cíle, společnou ﬁlosoﬁi a jsme rádi, když se o naše
zážitky, zkušenosti i vize můžeme podělit. Proto také
organizujeme setkávání školních týmů ze státních
i soukromých škol s názvem „Učitelé učitelům“. No
a o tom všem si s Vámi rádi popovídáme. Sdílet své
zkušenosti, zážitky, inspirace s Vámi bude nejen
zakladatelka SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci Jitka Lukešová,
ale i samotní studenti a pedagogové.

Učitelský večer
Každé čtvrté úterý v měsíci od 17:30 do 19:00
V říjnu se setkáme v úterý 24. října.

24. 10. 17:30 (!) - 19:00
Učitelský večer je setkání všech, kdo se od sebe navzájem chtějí učit, jak učit. Přijít může kdokoliv - učitelé,
studenti, zájemci o vzdělávání. Během večera vystoupí 45 řečníků s krátkým příspěvkem (max. 10 minut) následovaným diskuzí. Příspěvky jsou předem připravené,
musí vycházet z vlastní praxe prezentujícího a jsou
zaměřené na praktické aktivity, metody, přístupy cokoliv "co můžu použít zítra v hodině".
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