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02. 04. 17:00 - 19:00

V dubnu se setkáme v úterý 2. dubna
od 17:00 do 19:00.

MATURITY ZNOVU PEVNĚJI V RUKOU ŠKOL: KROK
VPŘED, NEBO VZAD?
Ministerstvo školství navrhuje vyjmout z kompetence
CERMATu ústní a písemnou zkoušku společné části
maturitní zkoušky. Staly by se opět odpovědností jednotlivých škol. Jak ale gymnázia a střední školy využijí nově
nabyté svobody? Nevrátí se k testování faktograﬁe
namísto rozborů textu? Nebo naopak zkoušku uzpůsobí
duchu školy tvůrčím způsobem, jak předpokládá ministerstvo? Přijďte debatovat s našimi hosty a dejte nám vědět,
jak by zkouška dospělosti měla vypadat podle vás.

Akvárium
09. 04. 17:00 - 19:00

V dubnu se setkáme v úterý 9. dubna
od 17:00 do 19:00.
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.

OPRAVNÍK OBLÍBENÝCH OMYLŮ O ŠKOLE A VZDĚLÁVÁNÍ
Jak obstojí oblíbená tvrzení o českém školství ve světle dat?
Máme moc vysokoškoláků. Děti umějí méně než před dvaceti
lety. Nikdo nechce chodit na technické obory. Co z toho je
pravda, co méně a co je omyl? Přijďte diskutovat nad tím, co
jsme schopni zjistit o českém vzdělávacím systému, přijďte
posoudit, která z předložených dat jsou relevantní a obstojí
ve veřejné debatě.

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

23. 04. 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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