EDUPOINT
...místo pro získávání informací,
síťování, diskusi a řešení problémů
v oblasti vzdělávání.
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Pod patronací EDUin, o. p. s.,
každé úterý v měsíci probíhá:
Akvárium
12. 03. 17:00 - 19:00

V březnu se setkáme v úterý 12. března
od 17:00 do 19:00 hodin.
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.

ROLE ŠKOLY VS. ROLE RODINY
- KDO MÁ ODPOVĚDNOST ZA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ?
Co rodiče očekávají od školy a jaké jsou její reálné úkoly? Jak
si rodiče představují kvalitní školu a podle jakých kritérií posuzuje kvalitu školy Česká školní inspekce? V diskusi se seznámíme s výstupy z nedávného průzkumu mezi rodičovskou
veřejností, který pro organizaci Člověk v tísni provedla agentura Median, a s kritérii kvalitní školy podle České školní
inspekce.
(dosud) potvrzení hosté:
Dana Pražáková, Česká školní inspekce
Daniel Hůle, Člověk v tísni
Zuzana Ramajzlová, Člověk v tísni

EDUinspirace
19. 03. 17:00 - 19:00

V březnu se setkáme v úterý 19. března
od 17:00 do 19:00 hodin.

INSCENACE Přes HRAnice / PLAY Through The Borders
//Autorské divadelní představení inspirované příběhy dětí
tzv. Kindertransportu doplněné o moderovanou debatu
s dětskými diváky//
1939, Británie. Malé vlakové nádraží. Hana, devítiletá židovská dívka, čeká /aniž by to věděla/ na své nové rodiče
a na svůj nový život. V cizí zemi, kde nikdo nemluví jejím
jazykem, kde jí nikdo nerozumí…
Před druhou světovou válkou tisíce (nejčastěji) židovských
dětí opustilo svůj domov, rodinu a přátele, aby byly uchráněni před útlakem Nacistů. Někteří rodiče si mohli vybrat
mezi dvěma zly: poslat své děti daleko za hranice, a tak je
možná zachránit, ale tím je zároveň opustit, nebo je ohrozit tím, že zůstanou. Děti, které se jejich rodiče rozhodli
do zahraničí poslat, často nic nechápaly, jen odjely. Daleko
za hranice. Drtivá většina z nich své pravé rodiče již nikdy
neviděla.
Scénář, režie: Michaela Váňová
Hudba: David Hlaváč
Doporučený věk: 8+
Délka: 30min + diskuze
Web: www.preshranice.cz

Učitelský večer
Každé čtvrté úterý v měsíci
od 17:30 do 19:00 hodin.
V březnu se setkáme v úterý 26. března.
Věci, co můžu využít zítra v hodině...

26. 02. 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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