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LISTOPADOVÁ SETKÁNÍ
V EDUPOINTU:

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. listopadu.listopadu 

Smí učitel žákům vnucovat svoji ideologii? 

Nedávna debata o "vegance, která indoktrinovala své žáky" 
otevřela zajímavé téma. Smí nebo nesmí učitel názorově 
ovlivňovat své žáky? Lze ale někoho cokoli učit, aniž byste 
ho indoktrinovali? Můžeme třeba současnou podobu 
sexuální výchovy považovat za nepřípustnou indoktrinaci? 
Liší se v tomto směru zvyklosti a praxe veřejných, soukro-
mých, rodičovských a církevních škol? Učitelé, rodiče 
a odborníci v debatě na aktuální téma.

13. 11. 17:00 - 19:00

EDUinspirace

Každé třetí úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 
V se setkáme v úterý 20. listopadu.listopadu 

20. 11. 17:00 - 19:00

EDUinspirace v oblasti hudební výchovy. 

Ve formátu otevřené třídy ukážeme jiné pojetí hudební 
výchovy, a to s podtitulem Robinson Crusoe aneb Kniha 
jako vhodný prostor pro komplexní hudební výchovu. 
Lenka Pobudová je učitelka Hv - Čj na základní škole ve 
Vinoři, lektorka České Orffovy společnosti (www.orff.cz) 
a Společnosti pro hudební výchovu (www.shvcr.cz), zároveň 
píše blog  www.jaknahudebku.blogspot.cz. Nabídne dílnu, 
při které skrze spojení ZÁŽITEK-HRA-TVOŘIVOST poznáte 
širokou paletu činností, které lze aplikovat v běžných hodi-
nách hudební výchovy i v projektové výuce. Otevřená třída 
je jako vždy zdarma a děti jsou při výuce taktéž vítány!  

Učitelský večer

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

27. 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 praktic-
ké aktivity, metody, přístupy - cokoliv "co můžu použít 
zítra v hodině".

Věci, co můžu využít zítra v hodině...
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