SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z.s.

dovoluje si pozvat Vás na tradiční adventní konferenci

Laskaví a efektivní učitelé sobě 2022
tentokrát na téma

PEDAGOGICKÁ PRÁCE SE TŘÍDOU
(akreditace č. MSMT 14623/2022-4-596)

Termín: 16. prosince 2022, od 9 do 15:00 hodin (prezence od 8:15)
Místo: Didaktikon | Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Forma: prezenčně
Rok se s rokem sešel a je tu opět naše předvánoční výměna zkušeností a nástrojů, které
používají efektivní učitelé, celodenní sdílení učitelských tipů, dobré praxe. Můžete být aktivní
a podělit se o ty své, můžete být pasivní a jen se inspirovat od ostatních. V průběhu dne
představíme postupně příklady dobré praxe a také výzvy a možné směry, kterými se laskavý
a efektivní učitel může ubírat.
PROGRAM
9.00 - 9.15 Úvodní slovo (Mgr. Michaela Veselá): Pedagogika 21. století je pedagogikou
flexibility, učebních zón a schopnosti postarat se o své potřeby tak, abych prospěl a neškodil.
9.15 - 10.30 Blok č. 1 Pedagogizace prostředí
Garantka bloku: Mgr. Michaela Veselá
Příklady dobré praxe zaměřené na úpravu učebního prostředí; ukázka nástrojů, jak se to
dělá, jak se to dělat dá. Vliv prostředí na kázeň a klima školy, na vztahy, na všechny klíčové
parametry. Jednotlivé příspěvky v délce 10-15 minut.
10.30 - 11.00 přestávka
11.00 - 12.30 Blok č. 2 Mám pod kontrolou svůj prostor a sám sebe
Garantky bloku: Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Martina Grohmanová
Příklady dobré praxe - jak si ve třídě každý zabezpečí svůj vlastní prostor, ruce, nohy, pusu a
to tak, aby to jemu prospělo a druhým neškodilo. Jednotlivé příspěvky v délce 10-15 minut.
12.30 - 13.30 přestávka na oběd
13.30 - 15.00 Blok č. 3 Intervence ve třídě a pedagog jako iniciátor a garant změny
Garantka bloku: Mgr. Michaela Veselá

Příklady, co přesně má a může dělat ve třídě a se třídou učitel v různé úrovni způsobilosti: já
- učitelka, já - asistent pedagoga, já - vychovatelka, já - třídní, já - školní metodik, já výchovný poradce. Nastavení školního schématu kompetencí. Jednotlivé příspěvky v délce
10-15 minut
Během konference bude možnost prohlédnout si prostory Didaktikonu, moderního
vzdělávacího centra Univerzity Karlovy, které bylo otevřeno v září letošního roku. Hlavním
cílem Didaktikonu je vzdělávat žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy
metodou řízeného objevování, experimentování a učení se hrou. Kromě žáků jsou cílovou
skupinou návštěvníků Didaktikonu také samotní učitelé. Díky unikátnímu propojení různých
didaktických oborů Univerzity Karlovy pomáhá Didaktikon experimentálně rozvíjet výuku
učitelů, poskytovat jim možnost přistupovat ke vzdělávání žáků kreativně, integrovat různé
didaktické postupy, různé technologie a různé vědecké disciplíny tak, aby výsledný
vzdělávací koncept dokázal zaujmout žáky s různým zaměřením a vedl je k širšímu zájmu o
vědu jako způsob vnímání světa i inspiraci k vlastnímu rozvoji, podnikavosti a kreativitě. Více
o Didaktikonu se můžete dozvědět na www.didaktikon.cz

Podmínky přihlášení a účasti:

Účastnický poplatek 1.800 Kč / osobu
1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska , dbejte
prosím na správnost vyplněných údajů (zejména kontaktního e-mailu). Pokud se zúčastníte
ve větším počtu z jedné školy, hlaste se ideálně v rozmezí jednoho dne (kvůli následné
fakturaci).
2. E-mailem, který nám uvedete, Vám přijde pro forma účetní doklad, na jehož základě
provedete úhradu účastnického poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu jste závazně
přihlášeni. Následně Vám systém automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě.
Storno podmínky: poplatek nevracíme, lze vyslat náhradníka.
V ceně je zahrnuto občerstvení během akce.
Uzávěrka přihlášek je 12. 12. 2022 nebo po naplnění kapacity.
Dotazy rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. č. 774 709 773.

