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Nenásilná komunikace
ve třídě
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

19:45 - 21:45
respirium 4. NP
workshop
20

Adam Veřmiřovský, vyučující, kterého možná znáš z
katedry českého jazyka a literatury, se zaměří na
konkrétní využití nenásilné komunikace přímo ve
výuce češtiny. Tento workshop je přímo pro tebe,
pokud už znáš základy nenásilné komunikace a máš
povědomí o jejích základních principech.
Chceš obohatit svou výuku, ale nevíš jak? Přál by
sis, aby děti byly vedené k nenásilné komunikaci,
ale zdá se, že na to ve škole není prostor?
Doktor Veřmiřovský nám ukáže, jak naše žáky
naučit formulovat prosbu na základě pojmenování
pocitů a potřeb a ukáže nám, jak se žáky
rozpoznávat potenciální emoce a potřeby
konkrétních literárních postav v konkrétních
situacích.

Host: Adam Veřmiřovský

Nenásilná komunikace:
Jak to přežít s lidmi
Čas:
Místnost:
Typ akce:

17:00 - 19:30
respirium 4. NP
workshop

Dost na tom, že není sranda začít učit, ke všemu se
u toho budeš potkávat s celou řadou lidí. Pojď se
inspirovat, jak vytvářet prostředí, ve kterém se ti
bude dobře nejenom učit, ale i žít. Kam zaměřit
pozornost a jak řešit situace, kdy ti to s žáky
neklape, nebo se hádají mezi sebou. To jsou otázky,
na které budeme hledat odpovědi na workshopu
Jak přežít s lidmi. Zažij si základní postupy
nenásilné komunikace, poznej principy, na kterých
to celé stojí a jak by ti to všechno mohlo být
užitečné, ať jdeš do školního terénu připraven/a.

Host: Petr Sucháček

Jak komunikovat se žáky
s odlišným mateřským jazykem
Čas:
Místnost:
Typ akce:

19:15 - 21:15
učebna č. 50
panelová diskuze

Aktuální situace: do česka proudí veliké množství
válečných uprchlíků, kteří nemluví česky, a jejich
děti začínají chodit do českých škol. A ty jim chceš
moc pomoct, aby měly plnohodnotný přístup ke
vzdělání.
Nauč se takovým dětem pomoct. Nauč se s nimi
komunikovat. Přijď na panelovou diskuzi s
odborníky z Katedry českého jazyka, jejich studenty
a pedagožkami z International School of Brno.
Protože mluvit pomalu a nahlas nestačí.

Hosté: Hana Svobodová (MUNI)
Adéla Othová, Kateřina Vance (ISOB)

Tereza Švandová (Meta, o.p.s.)
Studenti učitelství ČJ pro žáky s OMJ

Učíme se v kruhu
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacity:

20:00 - 21:30
učebna č. 57
workshop
22

Chceš se svými žáky sdílet, jak se měli o víkendu,
ale navzájem se neposlouchají a překřikují se.
Potřebuješ vymyslet, kam pojedete na školní výlet,
ale žádný návrh se dětem nelíbí. I s tímhle ti můžou
pomoct poradní kruhy. V kruhu se toho hodně
dozvíš o sobě i druhých a posílíš vzájemné vztahy.
Praxe poradních kruhů navíc účastníkům přináší
porozumění přispívající k řešení konfliktů či
skupinovému rozhodování. A to se ve škole
opravdu hodí. Na workshopu Evy Dittingerové a
Martiny Kurowski se s touto praxí nejen seznámíš,
ale také si ji zažiješ na vlastní kůži.

Host: Martina Kurowski
Eva Dittingerová

Jak na zpětnou vazbu
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

17:00 - 19:00
učebna č. 52
workshop
18

Fakt tě štve, že kolegyně nezavírá dveře od
kabinetu, ale nevíš, jak jí to říct. Tvůj uvádějící
učitel ti řekl, co všechno máš na své výuce zlepšit,
ale tebe to akorát otrávilo. Martin měl v diktátu
šest chyb, ale 3- mu ke zlepšení pravopisu
nepomohlo…
Zpětnou vazbu dáváme a dostáváme v podstatě
neustále, jen některá má ale tu moc změnit naše
chování či postoje. Jak tenhle zásah ,,zařídit"? V
praktickém workshopu se Zuzanou Kročákovou
herní formou prozkoumáš, jaká zpětná vazba
funguje a jaká ne a proč, odneseš si pár tipů a triků
do kapsy a bude legrace.

Host: Zuzana Kročáková

Sexuální obtěžování: ukázka
lekce sexuální výchovy
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

19:30 - 21:30
učebna č. 56
workshop
30

Kuba z 8.A dneska fakt divně sahá na Markétu a ty
o tom chceš se třídou mluvit. Nevíš ale, jak na to.
Je tohle vůbec sexuální obtěžování? Nebudeš se u
toho červenat? Přijď se na workshop Dagmar
Krišové z organizace Konsent dozvědět, jak tohle
téma ve škole otevírat a jak učit sexuální výchovu
tak, aby mladé lidi vtáhla, reagovala na jejich
potřeby a podporovala respektující intimní vztahy.
Podle průzkumu České středoškolské unie se totiž
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.

Host: Dagmar Krišová

Zvolsi.info: Komunikace na
sociálních sítích
Čas:
17:15 - 18:45
Místnost: RUV
Typ akce: interaktivní přednáška
Alžběta by chtěla mít nohy jako influencerka na
TikToku a Jakub zase věří proruské propagandě. I s
tím se ve škole můžeš jako učitel setkat.
Každý den na sociálních sítích narážíme na novinky
ze světa a videa s roztomilými koťátky, ale taky na
hoaxy, dezinformace a jiný nebezpečný obsah.
Častokrát je velmi obtížné rozeznat pravdivou
informaci od nepravdivé – a to hlavně pro děti a
mladé lidi. Na přednášce spolku Zvol si info zjistíš,
jak sociální sítě fungují, jaká jsou jejich úskalí a jak
o tom všem se žáky a studenty, mladými uživateli
sociálních sítích, mluvit.
Josefína Knollová je členka spolku Zvol si info,
studentka Politické teorie na FF UK, absolventka
bakalářského studia Mezinárodních vztahů a
Politologie na brněnské FSS MU. Ve Zvol si info se
věnuje tématům kritického myšlení, sociálních sítí a
komunikace. Je spoluautorkou publikace Průvodce
po sociálních sítích a podílí se na projektu
Designformace.

Host: zástupci Zvol si info

Ať jsou všichni žáci slyšet
Čas:
Místnost:
Typ akce:
Kapacita:

18:00 - 19:30
respirium 5
workshop
30

Chceš, aby se do výuky zapojili všichni, nejen
výřečný mladý muž v první lavici, ale i mlčenlivá
žačka vzadu. Obvykle se však žáci rovnoměrně
nezapojují a to tvoří nerovnou příležitost k lepším
vzdělávacím výsledkům.
Proč to tak je a může s tím učitel vůbec něco dělat?
A jak?
Odpoví Klára Šeďová a Zuzana Šalamonouvá z
Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity
na příkladech videozáznamů z reálných
vyučovacích hodin.

Hosté: Klára Šeďová
Zuzana Šalamounová

Jak mluvit s žáky o duševním
zdraví?
Čas:
19:00 -21:00
Místnost: RUV
Typ akce: přednáška

Nejen covidová pandemie a aktuální válečný
konflikt na Ukrajině nám dávají zabrat. Psychické
zdraví v poslední době dostává znovu takříkajíc na
frak. O to víc je na něj potřeba myslet a dopřát si
relax. Nesmíme zapomenout ani na ty nejmenší,
kteří mohou v současné době o to víc cítit strach a
obavy. Jen v bezpečném prostředí se totiž mohou
něčemu novému naučit.
A proto vás zveme do debaty, níž Helena Pravdová
s Irenou Greplovou z ČOSIV otevřou téma
wellbeingu, navrhnou vhodné aktivity a pomůcky
na podporu duševního zdraví u dětí, nebo vysvětlí,
jak stabilizovat neklidné dítě. Přednáška bude
vedena interaktivní formou, jejíž cílem je propojit
teorii s praxí tak, abyste získané informace mohli
dále využívat v další pedagogické práci.

Hosté: Helena Pravdová
Irena Greplová

