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KVĚTNOVÁ SETKÁNÍ
V EDUPOINTU:

EDUinspirace

V květnu se setkáme v úterý 14. května
od 17:00 do 19:00.

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.

V květnu se setkáme v úterý 28. května
od 17:00 do 19:00.

28. 05. 17:00 - 19:00

JAK DÁL S VÍCELETÝMI GYMNÁZII? 

Nedílnou součástí naší vzdělávací soustavy jsou od devadesá-
tých let víceletá gymnázia. Původně určená „pro 5 % nejna-
danějších“, dnes je navštěvuje v průměru 12 % žáků věku 
druhého stupně. Co víceletá gymnázia přinášejí svým žákům, 
co společnosti a jaký vliv mají na zbytek vzdělávací soustavy? 
Vyjdeme z výsledků výzkumu Postoje rodičů ke školství, 
který provedla společnost Median pro Člověka v tísni v roce 
2018. Přijďte o tématu diskutovat.

14. 05. 17:00 - 19:00

Michael Svec: How to get most potential educators 
into the schools. Teacher’s recruitment, training and 
assessment. Good and not so good practice wrapped 
into takeaways from current US education system. 
Prof. Michael Svec is a professional of education 
at Furman University in Greenville, South Carolina.

21. 05. 17:30 (!) - 19:00

Učitelský večer

V květnu se setkáme v úterý 21. května
od 17:30 do 19:00.

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