
Místní akční plán vzdělávání pro Kostelecko, 
Třebechovicko a Černilovsko

Kontakt: 
             map.nadorlici.cz
             konference21@nadorlici.cz  

* Na workshopy je třeba se registrovat ZDE.

Prezentace mateřských, základních 
a středních škol z regionu.

Doprovodný program pro děti.
Vstup zdarma

otevřená setkání, diskuze, workshopy
 a prezentace škol z území třebechovicka, 
Černilovska a kostelecka

pro učitele, rodiče a všechny, které 
zajímá vzdělávání 

Kontakt: 
             map.nadorlici.cz
             konference21@nadorlici.cz  

26 ― 27 ⁄ 4 2017 
nový zámek 
v kostelci nad orlicí

14:00  Povolání, které naplňuje  
 Může učitel vykonávat svoji práci s radostí? 
 Co může dělat pro svůj rozvoj? 
 (Jiří Šmejkal, Vladislava Tichá)

16:00 Škola a šťastné dítě
 Může být dítě ve škole šťastné? Dají se protnout 
 individuální potřeby dětí s každodenní výukou?
 (Jitka Kadrmasová, Petr Soják, Hana  Zakouřilová)

18:00 Předškolní vzdělávání na rozcestí
 Jak ulehčit dětem život v předškolním 
 vzdělávání? Co dnes potřebují 
 mateřské školy? A co chce společnost? 
 (Jana Mervartová, Ivana Plecháčková, 
 Iva Škaloudová)

14:00 Učitel 21. století: expert nebo průvodce?  
 Kolik prostoru má dát učitel dětem? Jsou 
 žáci příjemci informací nebo objevitelé? 
 (Daniel Janata, Kateřina Juklová,  
 Jana Žaludová)

16:00 Hodnocení, které pomáhá dětem růst 
 Jak oceňovat, hodnotit, jak neubít vnitřní 
 motivaci dětí? 
 (Barbara Pospíšilová, Radoslava Renzová)

18:00 Jak má vypadat škola, která 
 připravuje děti do tohoto světa?  
 Jak učit žáky myslet a zvládat změny? Co si děti  
 odnesou do života? Je naše škola schopná  
 reagovat na proměny společnosti? 
 (Daniel Janata, Radoslava Renzová, Jan Sýkora)
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15:30 Učitel koučem
 (Jiří Šmejkal, 
 Koučink akademie)  

17:30 Agrese je OK
 (Petr Soják, 
 Liga otevřených mužů)
 

10:30 Čtením a psaním  
 ke kritickému myšlení,  
 aneb Jak zavádět dílny  
 čtení  
 (Kateřina Šafránková)

 
15:30 Co může podpořit komunikaci  
 mezi učitelem, žákem  
 a rodičem?
 (Jana Žaludová, ZŠ TGM Náchod, 
 JOB)
 
17:30 Motivující hodnocení  
 v praxi
 (Barbara Pospíšilová, JOB) 

PrOgrAM 

panelové diskuze (75 min) workshopy* (120 min)

13:45  Zahájení

http://map.nadorlici.cz/kostelecko/konference/
https://goo.gl/forms/mLwX5svws1crfXL73
https://www.facebook.com/events/1956983194532661
http://map.nadorlici.cz/kostelecko/konference/
https://www.facebook.com/events/1956983194532661

