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Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti,
5. 2. 2019
Již popáté se sešli učitelé matematiky ze základních škol na
Českobrodsku. Tentokrát se jejich pozornost zaměřila na sdílení
zkušeností při zadávání a řešení slovních úloh. Debatu vedla
učitelka, mentorka a lektorka programu kritického myšlení Mgr.
Gabriela Rákosníková.

Vzdělávací seminář Mgr. Michaely Veselé, Práce se třídou, 7. 2. 2019
První z cyklu seminářů právního poradenství pro pedagogy ve spolupráci s
okolními MAP. Seminář rozdělený na tři části: teoretickou, kazuistickou a v
případě zájmu i možnost individuální konzultace školního případu. Tématem
byla eliminace rizikových projevů chování ve třídě tak, aby se v ní dalo učit. Dále
specifika prvního a druhého stupně, odstranění chybných nástrojů a použití
takových, které umožní analyzovat problém ve třídě, či u žáka a vedou ke
zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Cílem je co
nejefektivnější vyučovací proces.

Setkání Pracovní skupiny pro rovné
příležitosti, 12. 2. 2019, ZŠ Kounice, Kounice
Kromě již tradičního sdílení aktualit ze života ze
základních škol na Českobrodsku byla hostem
paní Zuzana Bukovská a pan Libor Pospíšil
z Nadace Depositum Bonum, kteří představili
program Učitel naživo a Ředitel naživo. Oba
představují jednu z možností dlouhodobého
řešení personálních otázek ve školství. Dále
zástupce o.p.s. Prostor Plus představil
připravované šetření průzkumu různých
závislostí mezi školáky a způsob spolupráce mezi školami a o.p.s. při jeho realizaci.

Lidmila Pekařová, Stres a relaxace při náročných
profesích, 23. 2. 2019, Penzion Rondel, Poděbrady
Seminář o důležitosti rovnováhy mezi profesním i osobním
rozvojem, vztahy profesními, partnerskými, rodičovskými i
přátelskými. Čas pro sebe získáme mimo jiné i rozdělením
pracovních povinností v domácnosti mezi všechny členy rodiny,
včetně dětí se školní docházkou.

Setkání Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání, 23. a 24. 2. 2019
Pod vedením MgA. Lucie Ulíkové vyráběly paní učitelky různá zvířátka z ponožek a rukavic a sdílely
své zkušenosti s rozvojem kreativity svých svěřenců.

Mgr. Pavel Zeman, Aktuální novely právních
předpisů, 26. 2. 2019
Seminář právního poradenství. Tématem byly
změny právních předpisů ve školství od 1. 1.
2019. Zvláštní pozornost byla věnována reformě
financování regionálního školství. Ta sice
nastane až od ledna 2020, ale výše přidělených
prostředků na platy učitelů se odvíjí od správně
vyplněných výkazů k 30. červnu t.r.
Dětská skupinka pro trénování jazykových
schopností dle prof. D. B. ELkonina, každé úterý od
26. 2. 2019
Proškolení a osvěta způsobu, jak naučit děti číst se
vyplatila, dostává přímo k dětem. Každé úterý se
schází dvě skupinky dětí, které se hravou formou
a pomocí příběhů učí se slyšet jednotlivé hlásky ve
slovech. Budou se seznamovat i s dalšími
zákonitostmi skladby slova, což zvýší jejich šance na
budoucí, tolik důležité čtení s porozuměním.
Kapacita je naplněna, půlroční cyklus, přihlášky visí
na webu. Skupinky jsou úměrné potřebám dětí
a speciální pedagožky.
Biofeedback - revoluční metoda pro zdokonalování činností, každý čtvrtek
EEG biofeedback je terapeutická metoda, která umožňuje ovládat své mozkové vlny. Jedná se o
sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby, kdy se dostane okamžitá, cílená a přesná
informace o ladění (případně "rozladění") mozkových vln. Zároveň se učí, jak je uvést do souladu. Jde
o sérii 10 setkání zatím 5 vybraných dětí, kteří dochází k akreditované lektorce. Nové děti mohou být
zařazeny od dubna. Informace budou zveřejněny na webu města a projektu.
Začínající učitel: problémy – potřeby – podpora,
27. 2. 2019
Zástupci realizačního týmu se zúčastnili odborného
diskusního panelu, organizovaném Národním institutem
dalšího vzdělávání, jehož cílem bylo analyzovat problémy a
potřeby začínajících učitelů, pojmenovat a nastavit formy
a nástroje jejich podpory. Mezi prezentujícími byli zástupci
různých pedagogických vysokých škol, MŠMT, škol i jejich
zřizovatelů. Veškeré materiály včetně výstupů z jednání v
cloudovém uložišti na https://goo.gl/xYFoDY .

