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každé úterý v měsíci probíhá:

Akvárium
9. 10. 17:00 - 19:00

Každé druhé úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
V říjnu se setkáme v úterý 9. října.
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.

Reforma ﬁnancování regionálního školství. Komu
pomůže a může uškodit?
Moderuje Miroslav Hřebecký
Hosté:
Zuzana Matušková, MŠMT
Martin Čech, Česká biskupská konference
Pravoslav Němeček, Asociace ředitelů základních škol

EDUinspirace
16. 10. 17:00 - 19:00

Každé třetí úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
V říjnu se setkáme v úterý 16. října.

Zajímá vás, jaké úlohy budou řešit žáci prvního stupně
základní školy v nové informatice? Národní ústav pro vzdělávání připravil návrh informatiky pro základní a střední školy.
Od letošního školního roku se výuka informatiky podle
nových plánů ověřuje na více než 60 školách. Eva Fanfulová
a Daniela Růžičková z Národního ústavu pro vzdělávání vám
přiblíží, co by se žáci v informatice měli naučit, a dají vám
možnost si úkoly a úlohy pro první stupeň vyzkoušet. Přijďte
si užít další akci Evropského týdne programování.

Speciálně v říjnu 2 akce navíc!!!
18. 10. 16:00 - 18:00
Inspirační setkání osobností českého vzdělávacího
systému o implementaci inovativních metod
SOCIÁLNĚ-EMOČNÍHO UČENÍ (SEMU) do veřejných
mexických škol za podpory vlády a zřizovatelů.
Jak v Mexiku proměňují vztah dětí k učení a ke škole?
Jak se zvyšuje angažovanost a zájem učitelů o inovace
ve vzdělávání? Společně s Nadačním fondem Via Clarita
uvádíme Emilianu Rodríguez Morales, spolu-zakladelku
institutu sociálně-emočního učení AtentaMente v Mexiku.
PŘIHLÁŠENÍ ZDE

23. 10. 16:00 - 18:00
100 let historie českého vzdělávání, 100 let jeho
budoucnosti.
Debata s laureáty Auly slávy ceny Eduína (Jana Nováčková,
Jana Hrubá, Milan Hejný), zástupci studentského spolku
Otevřeno a České středoškolské unie, moderuje Bob
Kartous, EDUin, o. p. S. Zveme především mladé lidi,
kterým není budoucnost českého vzdělávání lhostejná.

Učitelský večer
23. 10. 17:30 (!) - 19:00

Každé čtvrté úterý v měsíci od 17:30 do 19:00
V říjnu se setkáme v úterý 23. října.
Věci, co můžu využít zítra v hodině...

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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