SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.
dovoluje si pozvat Vás na on-line seminář

KONTAKTNÍ A BEZKONTAKTNÍ UČITEL
Termín: 14. května 2021, čas: 9 - 15 hodin
Distanční doba se nám pomalu překlápí v dobu rotační a přepínací a je možné, že nám to
vydrží i v dalším školním roce. Náš seminář volně navazuje na setkání z 26. února „Distanční
výuka“. Distanční učitel je úplně jiný tvor než kontaktní učitel - potřebuje jiné dovednosti,
používá jiné nástroje. Aktuální žádoucí model učitele je ten, který rychle přepíná mezi oběma
způsoby, neplete si je a umí je skloubit. Navážeme tam, kde jsme v únoru skončili. Přijďte se
podívat a přijďte s námi sdílet svoje zkušenosti v nové formě našeho semináře. Součástí
semináře jsou:
1) Předtočená výuková videa s přesně ukázaným modelem týdenního a měsíčního
plánování výuky (nakousli jsme v únoru) provázaného s hodnocením, které je validní.
Hodnocení v sobě obsahuje jak kvantitativní, tak kvalitativní prvky (kolik a v jaké kvalitě)
žákovy produkce výstupů. VÝUKOVÉ VIDEO SI MŮŽETE STÁHNOUT (nezajišťujeme
my) A PONECHAT PRO DALŠÍ VLASTNÍ POTŘEBU. Modely jsou odzkoušené a
použitelné jak v době distanční, rotační, tak v době kontaktní = jsou to univerzální nástroje.
Videa zašleme s předstihem, před konáním přímého přenosu.
2) Live stream (9 – 13h): V živém vystoupení lektorky předvedou, jak jsme model uváděli
do praxe, co se osvědčilo hned, co bylo třeba modifikovat, jak model přijala která věková
skupina, co jsme museli přidat, co odebrat, co na to rodiče. Navíc budou prezentovat všechny
možné aktivizační nástroje, které jsme posbírali nebo vymysleli za uplynulý rok a jsou
použitelné jak v kontaktní tak v distanční době.
3) Diskuse prostřednictvím Google meet (14 – 15h): Po skončení přenosu je možné přijít
diskutovat s lektorkami o právě zhlédnutém. Administrátor povolí přístup maximálně 40
účastníkům najednou. Povolen bude přístup max. 1 osobě za školu a žádoucí jsou zejména
kvalifikované dotazy (tj. po zhlédnutí streamu i předtočených videí).
Cílem semináře je dozvědět a naučit se:
1. Jak aktivizovat žáky neotravným způsobem (v distanční, rotační i kontaktní době)
2. Jak nastavit povinný základ a zařídit, aby žák i učitel MĚLI HOTOVO
3. Jak zvládnout konec školního roku bez zbytečných konfliktů s kýmkoliv
Seminář je akreditován v rámci programu Konference laskaví a efektivní sobě: učíme (se)
na dálku, akreditace MSMT - 40428/2020-4-1020, 8 hodin
Lektorují: Mgr. Michaela Veselá, Jana Ullspergerová

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTI:

Cena: 5.000,- Kč za školu nebo školské zařízení / 2.500,- Kč pro malotřídní
školy (může se zúčastnit víc osob z jedné školy, určení počtu účastníků v rámci školy je
zcela v kompetenci ředitele/ky)
1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Ve
formuláři vyplňte prosím údaje kontaktní (POUZE JEDNÉ!!) osoby za školu, telefon a email, dbejte prosím na správnost vyplněných údajů (zejm. kvůli fakturaci). Na zadanou emailovou adresu Vám následně budeme posílat vše, tedy účetní doklady, přístupové údaje,
blanket na osvědčení a další organizační informace.
2. E-mailem, který nám uvedete, Vám také přijde pro forma účetní doklad, na jehož
základě provedete úhradu účastnického poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu jste
závazně přihlášeni. Po úhradě služby se pro forma účetní doklad automaticky změní
v účetní doklad o úhradě a ve stejném odkazu si ho také následně stáhnete.
3. Seminář proběhne prostřednictvím našeho YouTube kanálu a diskuse pak prostřednictvím
Gogole meet. Přístupové údaje od nás obdržíte nejpozději 12 hodin před začátkem semináře.
Není třeba se nikde registrovat, pouze kliknete na odkaz a díváte se. Celá akce je přístupná
pouze přihlášeným účastníkům a je zakázáno šířit přístupové údaje mimo sbor školy!
4. Záznam bude k dispozici do 16. 5. do 23:55h.
5. Současně s přístupovými údaji Vám zašleme blanket na osvědčení se všemi zákonnými
náležitostmi, ten si můžete ve škole vytisknout v potřebném počtu a doplnit údaje účastníků.
6. Uzávěrka přihlášek je 12. 5. 2021, dotazy rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz
7. Předmětem našich služeb nejsou žádné další administrativní úkony (jakékoliv úpravy a
opravy blanketu osvědčení, dohledávání čehokoliv k akreditaci [vše lze dohledat ve veřejném
rejstříku MŠMT], razítkování razítkem, které nepoužíváme, vydávání různých potvrzení,
pořizování printscreenů obrazovky [můžete si pořídit pro svou potřebu sami] apod.)
Těšíme se na Vaši účast!

