Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
CESTA PEDAGOGICKÉHO HRDINY ANEB LÍNÝ UČITEL VE VÝUCE
vzdělávací akce č. 11119
akreditace č. j. MSMT-33184/2018-1-926

URČENO:

pedagogům ZŠ a SŠ – třídním učitelům, výchovným poradcům,
metodikům prevence, školním psychologům a speciálním
pedagogům

„Úkolem učitele je vytvořit takové klima, aby práce žáky bavila a on mohl pracovat co
nejméně. Takže abyste mohla být líná učitelka, musíte být chytrá učitelka,“ říká Robert Čapek
v rozhovoru pro iDNES.cz.
LEKTOR:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D. – školní psycholog, učitel, didaktik; autor knih
pro učitele Líný učitel – Jak učit dobře a efektivně, Učitel a rodič, Třídní klima
a školní klima, Moderní didaktika aj.
Dlouhodobě se věnuje otázkám vzdělávání, zejména třídnímu a školnímu
klimatu, didaktice, kázni ve třídě, otázkám spolupráce s rodiči aj.
TERMÍN:

pondělí 18. listopadu 2019

ČAS:

9 – 15 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h);
počítáme s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Kyjov, Městská knihovna, Třída Komenského 617/20; parkování u dětské
polikliniky nebo na náměstí v centru

CENA:

1 250 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

8. 11. 2019 nebo do naplnění kapacity semináře

OBSAH:
Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou? Seminář nabídne
pedagogům cestu, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při
realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného
osobního managementu může stát oporou pedagogického sboru i vzorem pro žáky a ještě mu
při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především
bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci.
Seminář představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Je zaměřen
na praktickou činnost ve třídě.
1. Filozofie líného učitele
Podporující klima jako cesta i cíl
Vše, co se děje ve třídě, je učitelovo
Hrajme si!
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Skryté kurikulum - pracovat ve škole by měli hlavně žáci
Žáky učíme myslet, ne memorovat; Hlavní jsou postoje, ne poznatky
Práce s chybou
2. Líný učitel vyučuje
Výukové metody
Vzájemné učení
Pracujeme pro praxi - co je pro edukaci opravdu důležité? Soft skills!
Pracujme s primárními prameny; sešit jako pracovní nástroj.
3. Líný učitel hodnotí
K čemu je hodnocení?
Základní klasifikační chyby
Suportivní hodnocení
Sumativní? Formativní!
Co nedělat?
Testování - ztráta času a energie?
Pamatujte: ve třídě pracují žáci!
Nemáš splněno? Tak znovu a lépe
4. Přátelská kázeň ve třídě líného učitele
Správná pravidla
Pravidla odměn a trestání
5. Time management líného učitele
Duševní hygiena
Líný učitel se vzdělává

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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