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Jak mluvit s klukama
v pubertě
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

17:30 - 19:00
Ateliér kresby
workshop
20

Zamlklý intelektuál v poslední lavici, kterej furt
čučí z okna nebo čte pod lavicí Zločin a trest, týpek,
co vás celou hodinu probodává pohledem a občas
se začne z neznámého důvodu smát, ten kluk,
co si sešity přepisuje do počítače ale domácí úkoly
prostě ignoruje, nebo třídní šašek, který se
za poslední snad ještě ani na minutu nepřestal
hýbat. Všichni tihle kluci ve třídách mají komplexní
vnitřní svět. Zkušený lektor Jaroslav Novotný nám
pomůže mu porozumět.
Budeme mluvit o tom, jak s dospívajícími kluky
komunikovat, vytvářet pro ně bezpečné prostředí,
kde jsou kluci chotní sdílet se o hlubokých
tématech. Jarda nám vysvětlí jak vést sdílení
a zážitkové aktivity v komunitním kruhu
a představí nám některé praktické nástroje.

Host: Jaroslav Novotný

Wanda - učitelé jako tým
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

17:00- 19:00
Seminární místnost
workshop
15

Pokaždé, když Alžbětku vyvoláte, mlčí. Kouká
zarytě do lavice a nevypadne z ní ani slovo.
Vlastně se bojíte, že se rozpláče a že až jí bude
třicet bude o vás vyprávět na terapii jako o té
učitelce co ji šikanovala. Jenže co s tím?
Právě pro takové případy vznikla skupinová
reflektivní metoda s názvem Wanda.
Wanda podporuje sdílení, vzájemnou kolegiální
podporu v týmu kolegů. Umožňuje získat nové
poznatky, postupy pro prací. Většině účastníků
přináší pocit sounáležitosti.
Budeme řešit konkrétní aktuální situaci-případ,
popisovat problém, doptávat se, formulovat
a upravovat učící se otázku, převtělíme se
do různých rolí-perspektiv a navrhneme možné
postupy k posunu konkrétního případu.

Host: Barbora Heřmanová

Uč jako improvizátor
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

19:00 - 21:00
Seminární místnost
workshop
20

POV: stojíš před třídou a máš pocit, že jsi v pekle.
Ať se snažíš, jak chceš, není tě vůbec slyšet,
protože celá třída dělá neuvěřitelnej virvál.
Nikdo tě nechce vnímat. Co s tím? Tohle:
Projdi si sérií impro cvičení, které ti pomůžou
vybudovat si spontánní a chytlavou flow i ve chvíli,
kdy třídou létají namazané chleby.
Na začátku workshopu si zahrajeme impro hry
a se dostaneme k praktickým simulacím toho,
jaké to je mluvit, když ti do obličeje křičí několik
lidí najednou.
Po workshopu se navíc můžete těšit na (ne)klasickou slam exhibici v barokní kapli na téma
Komunikace a škola, kde si na slamerech můžeš
vyzkoušet formativní hodnocení!

Hosté: Jan Dibitanzl
Ludmila Sližová

Emoce za katedrou
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

19:00 - 20:00
Ateliér kresby
diskuze
50

Ve třídě to vře. Třeští ti hlava. Na vašem stole
je rozlitá nějaká lepkavá kapalina a interaktivní
tabule nejde už zase zapnout. Nejvíc ze všeho
se vám chce někoho seřvat nebo se rozbrečet
při myšlence na to, co vám vaše máma včera
řekla do telefonu.
Ale emoce za katedru nepatří. Nebo ano?
Během hodinové diskuze s doktorandkou Barborou
Bačíkovou, která se ve svém výzkumu zabývá
vzděláváním charakteru učitele, budeme mluvit
o tom, jak rozpoznat své emoce a potřeby a jak
a jestli vůbec o nich mluvit se svými žáky a kolegy.

Host: Barbora Bačíková

Formy kreativní reflexe
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

20:00 - 21:00
Ateliér kresby
workshop
25

Učení je dobrodružná cesta.
Vědění je pokladnice života.
Škola je…
S podobnými metaforami budeme pracovat
na tomto workshopu. Podíváme se na učení,
školu a vzdělání z nového úhlu. Pomocí metafor
a uměleckého ztvárnění své zkušenosti se pokusíme lépe pochopit své vlastní postoje ke vzdělávání. Taková reflexe nám pomůže odhalit skryté
problémy i nečekané zdroje v nás samotných
a zjistit, jak nás naše vlastní zážitky ze školních
lavic formovaly coby budoucí učitele a jak svůj
přístup ke školství můžeme dále formovat.
S sebou si prosím vezmi pastelky, fixy, vodovky
či tempery (a štětce) a několik vystřižených
obrázků z časopisu (jakýchkoli) – vše podle
vlastních možností a preferencí.

Host: Lenka Nosková

Co až ze mě udělají
ředitele?
Čas:
Místnost:
Typ akce:

17:00 - 18:30
Lektorium
diskuze

Diskuze s Jakubem Dolníčkem, ředitelem MŠ a ZŠ
Dolní Studénky, který se stal vítězem ankety
Ředitel roku 2020. Budeme hovořit o tom, jaké
byly jeho začátky ve fu.kci učitele a ředitele, v čem
spočívá přerod učitele v ředitele a jak konkrétně
lze začínajícího ředitele podpořit v jejich rozvoji.

Host: Jakub Dolníček

Začínající učitelé
Čas:
Místnost:
Typ akce:

19:30 - 21:00
Lektorium
panelová diskuze

Trošku rozklepanou rukou otvíráš dveře třídy.
Tvůj první den. Teď už jsi oficiálně učitel.
Ještě tomu uvěřit. Pomalu vcházíš do třídy.
Cítíš na svých zádech dvacet tři upřených
pohledů a doufáš, že se žáci bojí tebe aspoň
o trošku víc než ty jich. „Zvládnu to?“ ptáš se
sám sebe pořád dokola…
Pozvali jsme několik inspirativních začínajících
učitelů, kteří své první dny ve škole zvládli a rádi
se s tebou podělí o své zkušenosti z prvních let své
praxe. Nepropásni možnost nahlédnout do reality
mladých kantorů a zeptat se opravdu na cokoliv.

Hosté: Nikola Šimková,
Jan Koutník a Jana Binderová

Critical thinking
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Jazyk:

18:30 - 19:30
Lektorium
online přednáška
angličtina

„Myslím, tedy jsem.“ - Pepek námořník

Kritické myšlení, co to strašidelné spojení
znamená? To chceme snad dětem vymývat mozky?
Přijďte si poslechnout více o kritickém myšlení
od amerického vysokoškolského učitele Seana
Lennona (ne, není od Beatles), jak jej vnímají
učitelé ve Spojených státech amerických
a pojďte sdílet svou situaci v Česku.

Hosté: Sean Lennon

