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Jak s žáky řešit
sexuální obtěžování?
Čas:
Místnost:
Typ akce:

17:30 - 19:00
D224
přednáška/workshop

Podle průzkumu České středoškolské unie (2020)
se skoro polovina studujících ve škole nedozví
o sexu a sexualitě informace, které považuje
za relevantní. Druhá polovina pak ve škole slyší
pouze o biologických aspektech sexuálního života.
Zjisti, jak učit sexuální výchovu tak, aby mladé lidi
vtáhla, reagovala na jejich potřeby a podporovala
respektující intimní vztahy.
Workshop provede zúčastněné vybranými
aktivitami z lekce sexuální výchovy, kterou připravil
spolek Konsent pro vyučujících 8. a 9. tříd ZŠ a 1.
a 2. ročníků SŠ.

Host: Markéta Pavlíčková

Poznej šikanu
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

17:30 - 19:00
TL208
workshop
20 lidí

Vyzkoušej si na vlastní kůži, jaké to je stát se obětí
šikany. Zjistíš tak, proč agresoři šikanují a proč si
to oběti dost často nechávají líbit. Nauč se
pracovat se svými žáky, kteří si něčím podobným
budou procházet.
Je to zážitkový workshop, nikoli přednáška.
Do programu se můžeš zapojit podle svého uvážení
a podle toho, co ti bude příjemné.
Programem tě provede Jiří Heller, středoškolský
učitel a instruktor zážitkové pedagogiky.

Host: Jiří Heller

Filosofický workshop
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

17:30 - 19:00
D311
řízená diskuze
20 lidí

Nauč se využívat kritické, kreativní a angažované
myšlení ve své budoucí praxi. Zažij si přínosy a
limity otevřeného formátu přemýšlení se skupinou.
Workshop povedou spoluzakladatelé Institutu živé
filosofie a pořadatelé filosofických workshopů mj.
na Teologické fakultě JU.

Hosté: Eliška Havlová,
Lukáš Mareš

Komunikace před publikem
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

17:30 - 19:00
TL201
workshop
30 lidí

Stojíš o přestávce před třídou, za sebou máš už
šest odučených hodin. Ve třídě je to jak ve včelím
úlu. Kluci se v rohu místnosti pošťuchují, chceš
s nimi konflikt řešit, ale ve chvíli, kdy je potřeba,
aby si tě všimli, tě zradí hlas… Proč?
Přijď na workshop Komunikace před publikem, kde
se dozvíš víc o hlasové hygieně, správné technice
používání dechu a hlasu. Ukážeme si, jak nejlépe
posadit hlas a naučit se mluvit uvolněně, přirozeně
a správně.
Naučíš se pár zajímavých fíglů, jak využít
neverbální komunikační prostředky k tomu,
abychom zvýšili naši přirozenou autoritu pedagoga.
Co udělat pro to, aby se studenti a žáci cítili
v naším přítomnosti dobře, udrželi pozornost
během výuky. A jak můžeme my nenápadně zlepšit
jejich schopnost lépe si učivo zapamatovat.

Host: Zdeněk Stejskal

Co je kritické myšlení?
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

19:15 - 20:46
D224
přednáška
25 lidí

Vykládáš ve třídě novou látku, koukáš přitom
na znuděné obličeje žáků ve třídě a říkáš si, že bys
to chtěl dělat jinak. Chtěl bys umět žáky naučit,
jak informace zpracovávat, třídit je a rozhodovat
o jejich důležitosti. Chtěl bys je naučit kriticky
myslet. A možná by ses to chtěl naučit i ty sám.
Pomocí metod z programu Čtením a psaním
ke kritickému myšlení (RWCT) prozkoumáme
text Davida Kloostera a budeme hledat odpovědi
na tuto otázku. Na přednášce zažiješ třífázový
model učení E-U-R,
tedy evokace – uvědomění – reflexe.

Host: Kateřina Sládková

Experimentální dramatika:
dialog s vnitřním partnerem
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

19:15 - 20:45
D221
workshop
15 lidí

Učení je občas drama. Nebo spíš komedie? Pojď
to využít! Zapoj se do workshopu experimentální
dramatiky. Záleží jen na tvé chuti vstupoval
do otevřené dramatické situace a jednat v ní.
Součástí workshopu je i postupné ověřování
a sebereflektování vlastní kondice jednání
v nepřipravené situaci s přesahem k osobnostnímu
nastavení pro fenomén hry.
Jde o to zkusit se stydět, zároveň si hrát, a ještě
se tomu všemu zasmát.

Host: Stanislav Suda

Třídnické hodiny
Čas:
Místnost:
Typ akce:

19:15 - 20:45
TL201
přednáška

Jsi na pedáku už nějaký ten rok, ale o třídnických
hodinách jsi ještě pořádně nic neslyšel? Zjisti,
jak je vést efektivně. Ať tvoje každá třídnická
hodina nevypadá tak, že jenom kontroluješ
omluvenky a ptáš se, jak bylo o víkendu.
Přijď na workshop s Mgr. Janem Hynkem a dozvi
se, jak využít třídnické hodiny naplno.

Host: Jan Hynek

