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Jak mluvit o vzdělávání?
Čas:
Místnost:
Typ akce:

17:00 - 18:30
AULA
moderovaná beseda

„To když jsme do školy chodili my…“
„No jo, ale na našem gymplu...“
„Kdybych šla učit já, tak…“
Co Čech, to odborník na vzdělávání. Za takového
předpokladu se nám ale konstruktivní debata
o vzdělávání v Česku vede velmi těžko. Je náročné
otevírat téma vzdělávání a školství v (nejen
hospodských) debatách tak, aby všichni aktéři byli
vyslyšeni.
Odprosti se od vlastních zkušeností a nepřeváděj
je na realitu celého Česka! Přijď si poslechnout
moderovanou besedu s ministerstvem školství
Petrem Gazdíkem, influencerem Kovym
a s učitelkou a předsedkyní Učitelské platformy
Petrou Mazancovou.
Nezůstávej jen u slov. Zkus iniciovat změnu!
A to tím, že se o vzdělávání naučíš mluvit.

Hosté: P. Gazdík, Kovy,
P. Mazancová, T. Feřtek

Co je, kruci, revize RVP?
Čas:
Místnost:
Typ akce:

21:00 - 22:00
AULA
moderovaná beseda

„Kdyby se aspoň zrušily ty osnovy.”
„Ale vždyť žádné neexistují!”
Je to už pár let, co se v Česku vzdělávací osnovy
zrušily a nahradil je Rámcový vzdělávací program.
Ten nám oproti předešlým osnovám přinesl daleko
víc svobody. Přijď se mrknout na představení RVP
a zapojit se do diskuze týkající se jeho aktuálních
revizí.
Nauč se v RVPčku číst a naplno ho při učení
využívat. Je to celkem bomba! Zjistíš, že dinosaury
v dějepise vůbec učit nemusíš. Nebo.. musíš?

Host: Jan Jiterský

Nenásilný projev učitele
Čas:
Místnost:
Typ akce:

19:30 - 21:00
Velký sál
workshop

Křik, neustálé vrzání židlí a letící sešity z okna.
Noční můra každého učitele. Otázka je, jak si
s takovou situací poradit, zvlášť když tě ti puberťáci
mají kolikrát „na háku“. A jak se z řešení problémů
zároveň nezbláznit?
Od toho tu je kouč osobního rozvoje Helena
Kurzweilová, díky které se naučíš aplikovat
nenásilnou komunikaci nejen ve škole,
ale i ve všech možných sférách svého života.
Už se tedy nebudeš muset bát, že „vybouchneš“
v nepravou chvíli!

Host: Helena Kurzweilová

Hovory z kabinetu
Čas:
Místnost:
Typ akce:

21:30 - 22:30
Velký sál
live podcast

Hovory z kabinetu live! Nečekej, až se další
epizoda podcastu objeví na Spotify, buď rovnou
u samotného natáčení. Člen Otevřena Daniel
Pražák tentokrát přímo na Noci vzdělávání
vyzpovídá Petru Mazancovou, předsedkyni
Učitelské platformy a učitelku Gymnázia Josefa
Jungmanna v Litoměřicích.
Petra je jedním ze silných učitelských hlasů, který
kryje pedagogům záda. Co ji inspiruje, naplňuje,
nabíjí, a naopak vybíjí? A co se děje za dveřmi
jejího kabinetu? Stay tuned!

Hosté: Dan Pražák
Petra Mazancová

Komunikace
v pedagogickém sboru
Čas:
Místnost:
Typ akce:

18:00 - 19:00
R016
moderovaná beseda

Porada učitelského sboru ve sborovně: učíš první
rok, posloucháš, sedíš tam, tak trochu nevíš, která
bije. Najednou si připadáš zase jako na druhém
břehu, nikoliv za katedrou. V kabinetu navíc každý
den něco řešíš, často se zkušenějšími kolegy
a kolegyněmi. Taková situace může být někdy
náročná, zvláště pak pro začínající pedagogy.
Nauč se komunikovat v týmu učitelů! Přijď si
vyzkoušet metody, které fungují. O své zkušenosti
se podělí Mgr. Marcela Erbeková ze ZŠ TGM
Mnichovice a PaedDr. Michal Černý, ředitel
Asociace ředitelů ZŠ a ředitel Odboru základního
vzdělávání a mládeže na MŠMT.

Hosté: Marcela Erbeková,
Michal Černý

Komunikace s rodiči
Čas:
Místnost:
Typ akce:

19:30 - 21:00
R016
moderovaná beseda

„Jste nezkušený a já si nepřeji, abyste byl učitelem
mé dcery.“
„Pokoušíte se moji dceru zastrašovat?“ Reakce na
udělení napomenutí třídního za falšování podpisu
„Budu si na vás stěžovat u vedení školy. Děkuji.“
No. Ne se všemi si v životě sedneš a občas si
nesedneš ani s některými rodiči svých žáků.
Dostaneš se fakt do nepříjemných komunikačních
situací, ze kterých občas nevíš, jak ven a jak je
řešit. Je ti úzko, protože fakt nevíš, kde děláš
chybu.
Dost často tu chybu fakt neděláš. A dost často je
to kvůli komunikačnímu šumu, který vznikne mezi
tebou a rodičem tvého žáka.
Proto přijď na tenhle workshop a vyzkoušej si, jaké
to je se v takových situacích octnout, a nauč se
i praktický skilly, jak se k nepříjemným
komunikačním situacím postavit.

Hosté: L. Dobešová,
K. Pešková, P. Kaprálková

Ještě než se upíšeš...
Čas:
Místnost:
Typ akce:

21:30 - 22:30
R016
přednáška

Dokonce i pro natolik kreativní a těžko odolatelnou
práci s dětmi, jako je učitelství, potřebuješ dobře
napsanou pracovní smlouvu, která bude férová
pro obě strany. Ne všem učitelům a učitelkám
se však podaří takovou smlouvu podepsat.
Problém je, že obyčejný smrtelník se v pracovním
právu ve školství snadno ztratí. Na to tu ale máme
řešení!
Přijď na přednášku Jana Kaczora o „papírových
pastech” a přestaň v tom bloudit!

Host: Jan Kaczor

Mediální výchova
Čas:
Místnost:
Typ akce:

19:30 - 20:30
R209
přednáška

Žijeme v mediální době, naši žáci i my. Jsme
obklopeni informacemi, jsme on-line 24/7.
Úžasný virtuální svět, kde je dostupnost všeho
výhodou i nevýhodou zároveň. Stírají se rozdíly
mezi pravdou a lží. Nauč se skills, jak se poprat
s fake news nebo jak si informace ověřovat.
Dozvíš se, jak na sociální sítě a jak tyto znalosti
předat generaci Z, která je na internetu od plenek.
Přijď si pro odpovědi k odborníkovi na mediální
výchovu Tomáši Samkovi, který o „mediálce“ učí
na PedF UK a je také členem Rady České televize.

Host: Tomáš Samek

Slasti a strasti
začínajících učitelů
Čas:
Místnost:
Typ akce:

21:00 - 22:00
R209
diskuze

První hodina za katedrou. První hodina, kdy si
připadáš jak pod drobnohledem 30 dětí. Někdo
už ji zažil, na jiného teprve čeká, ale jedno máme
všichni společné - rozhodně si ji budeš pamatovat
po zbytek života.
V diskuzi moderované partou začínajících učitelů
se dozvíš, jak oni prožívali své začátky před tabulí
a na co s úsměvem vzpomínají. Máš obavy ze svojí
premiéry? Sepiš si otázky a ptej se, protože
od zkušenějších kolegů získáš ty nejužitečnější
informace!

Hosté: Sára, Šárka, Lucka,
Anička, Tomáš

LGBTQ+ ve škole
Čas:
Místnost:
Typ akce:

19:00 - 20:30
AULA
přednáška

„Spolužáci mi běžně říkali věci, jako že jsem holka,
která si jen hraje na kluka.”
Jedna z vět, kterou uvedl žák z jedné pražské
základní školy. A právě proto je důležité se tomuto
tématu ve školním prostředí věnovat. Vědět, jak
takové žáky podpořit, a umět o tomto tématu
s žáky mluvit. Vše by mělo ale začít tím, že se sám
dozvíš co nejvíce informací o LGBTQ+ komunitě.
Tak přijď na přadnášku!

Host: Irena Smetáčková

Sexuální výchova
Čas:
Místnost:
Typ akce:

17:30 - 19:00
Velký sál
workshop

Rodinná výchova aka rodinka spadne třídnímu
do témaťáku často jen tak navíc. „Ono se to v ten
pátek poslední hodinu nějak odučí.” Jenže náplní
rodinky je mimo jiné i sexuální výchova, se kterou
si málokdo umí dobře poradit.
Nauč se s dětmi mluvit o tom, že péčko není jako
reálný sex, že být queer je úplně normální, že láska
není zamilovanost a tak dále. Rodinka do školy
patří stejně jako čeština nebo matika.
Zjisti, jak mluvit s dětmi o lásce a sexu a jak jim
v jejich pubertálních letech (které by už většina
z nás nikdy nechtěla zažít znova) pomoci najít sebe
samé. Nauč se, jak se postavit s takovýmhle hot
tématem před bandu puberťáků.

Host: Agáta Hrdličková

