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každé úterý v měsíci probíhá:
Otevřená třída
Každé první úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
V listopadu se setkáme v úterý 7. listopadu.
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.

7. 11. 17:00 - 19:00
MOTIVACE V MONTESSORI TŘÍDĚ
V Otevřené třídě zakladatelka a výkonná ředitelka školy
ZŠ a MŠ Montessori Slaný Jana Udatná představí, jaké
prvky organizace výuky podporují motivaci žáků, jak
společně funguje struktura, pravidla a svoboda při výuce
ve třídě Montessori. Uvidíte fotky i videa z výuky
a osaháte si konkrétní pomůcky. Otevřená třída je
jako vždy zdarma a děti jsou při výuce taktéž vítány!

Akvárium
14. 11. 17:00 - 19:00

Každé druhé úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
V listopadu se setkáme v úterý 14. listopadu.

MOBIL VE ŠKOLE
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.

Soupeř nebo pomocník? Jak se různí učitelé a různé
školy vyrovnávají s přítomností mobilních telefonů
při výuce.

Peďák+
Každé třetí úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
V listopadu se setkáme v úterý 21. listopadu.
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.

21. 11. 17:00 - 19:00
Co se mohou navzájem naučit soukromé a státní ZŠ?
Tentokrát Duhovka!
Na listopadový Peďák+ přijde představit koncept
a praxi Montessori škol (MŠ, ZŠ a gymnázium) spojených pod značkou Duhovka ředitel tamní základní
školy Jindřich Kitzberger. Přijďte zažít a ochutnat
jejich práci!

Učitelský večer
Každé čtvrté úterý v měsíci od 17:30 do 19:00
V listopadu se setkáme v úterý 28. listopadu.
Věci, co můžu využít zítra v hodině...

28. 11. 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
4-5 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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