Místní akční skupina (MAS) Český Západ
a Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro Stříbrsko a Konstantinolázeňsko
Vás zvou na

fórum vzdělávánízaměřeno na komunikaci
úterý 5. listopadu 2019 
I13:30 – 19:30IMěstské muzeum ve Stříbře
Fórum vzdělávání je otevřený prostor pro setkávání pedagogů, rodičů, ředitelů a zřizovatelů škol z území
Stříbrska, Konstantinolázeňska a okolí. Prostor pro vzájemnou diskusi, výměnu zkušeností a sdílení příkladů
dobré praxe v oblasti předškolního a základního vzdělávání a práci s dětmi a mládeží obecně.
Tématem pátého fóra je především komunikace - komunikace mezi učiteli a žáky, školou a rodiči,
vzájemná spolupráce, zapojování rodičů a také otevřenost školy.
program
13:30

registrace

14:00

zahájení
Mgr. Jan Soulek,předseda Řídícího výboru MAP ORP Stříbro

14:15

Mgr. Eva Mikešová, psychologické poradenství
Jaký význam máemoční inteligence pro komunikaci a porozumění si.
Mgr. Lucie Straková, soukromá ZŠ Čtyřlístek, Mariánské Lázně
Jak aktivně zapojit děti do plánování, rozhodování, odpovědnosti.
Mgr. Lucie Pivoňková, Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty
Ja
 ké postoje, stereotypy a návyky mohou bránit partnerské komunikaci mezi učiteli a rodiči
a jak být sobě navzájem spojenci.

15:45

přestávka

16:15

Mgr. Michal Dubec, Učitel naživo
Jak zvládat kritiku rodičů, vést je k odpovědnosti za chování jejich dětí
a dosahovat porozumění v komunikaci.
Mgr. Barbora Kreislová,Info Kariéra Plzeň
Jak funguje efektivní komunikace mezi učitelem a žákem a jaké komunikační dovednosti a nástroje
řešení konfliktů vedou ke vzájemnému porozumění mezi různými aktéry v procesu vzdělávání,

17:30

přestávka, ukončení první části

18:00

projekce filmu Rebelská střední v Berlíně

Rebelská střední v Berlíně
Alexander Kleider / DE / 2017 / 92 min.
Na téhle střední škole není žádná ředitelna a nerozdávají se žádné známky. Učitele si platí studenti a oni
sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy.
Hanil, Lena a Alex nikdy nedokončili střední školu, a když je jim přes dvacet, rozhodnou se to změnit. Zapíší
se do netradiční školy, jediné svého druhu v Německu. Z nepřítomnosti obvyklé školní hierarchie a běžného
stresu ve třídě jsou noví studenti zpočátku nadšeni, stejně jako z komunitního života svérázné vzdělávací
instituce. Jenomže na konci tohohle dobrodružství je čeká zkouška navržená i hodnocená stejným
způsobem jako na všech ostatních německých školách. Státní maturita. A na její přípravu mají jen dva roky.
Obstojí v ní?
trailer k filmu: https://www.youtube.com/watch?v=yZGOABx0ams
Projekce proběhne ve spolupráci s platformou P
 romítej i tyfestivalu J
 eden svět.
Promítání filmu s diskuzí můžeme v případě zájmu zprostředkovat i pro Vaši školu.
Účast bezplatná.
V případě zájmu Vás prosíme o registraci na https://forms.gle/ewsZvJrtBdCA2YDD6 nebo na níže
uvedených kontaktech do čtvrtku 31. 10. 2019.
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