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KA02 Vzdělávání školních metodiků a koordinárorů ŠVP

Pozvánka na 1. část

VÝCVIK METODIKŮ A INTERNÍCH MENTORŮ
Cílem úvodního setkání je, aby se účastníci seznámili s lektory i mezi sebou navzájem, a také s průběhem a programem celého
výcviku. Prostřednictvím konkrétního evaluačního nástroje si účastníci stanoví své osobní priority pro celý výcvik a společně
prakticky vyvodí, co to znamená být „dobrý učitel“. Navzájem budeme sdílet své zkušenosti s využíváním metod aktivního učení.

TERMÍN:
MÍSTO:

pátek 25. 10. 2013
Základní škola Pardubice - Studánka
Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

PROGRAM:
8:30-9:00

registrace

9:00-10:30

1. výukový blok
Přivítání, organizační pokyny a pravidla, vzájemné seznámení,
představení jednotlivých modulů, jejich cílů, očekávání účastníků apod.

10:30-11:00

přestávka a občerstvení

11:00-12:30

2. výukový blok
Hledání odpovědi na otázky: Jak se pozná „dobrý učitel“?

12:30-13:30

oběd

13:30-15:00

3. výukový blok
Které metody aktivního učení máme jako učitelé k dispozici, které
používáme a které by se nám mohly ještě hodit, se kterými se chceme
během výcviku podrobněji seznámit?

15:00-15:30

přestávka a občerstvení

15:30-17:00

4. výukový blok
Jak funguje metodologie výuky pomocí metod aktivního učení, jaká
konkrétní doporučení v praxi fungují, na co nezapomenout, čemu se
vyhýbat?

Další informace pro účastníky:
V rámci projektu máte možnost si v návaznosti na tento výcvik vyžádat
speciální péči od svých průvodců na školách. Můžete s nimi řešit otázky,
které Vám v průběhu výcviku vyvstaly, vyžádat si další doplňující
materiály, informace a podporu.
Následující setkání budou probíhat zde: http://www.penzionuctyrlistku.cz/, a to v již dříve avizovaných termínech - 28. - 29. 11. 2013,
20. - 21. 2. 2014, 20. - 21. 3. 2014, 10. - 11. 4. 2014
Kromě zajištěného občerstvení a ubytování Vám budeme v rámci
projektu hradit i jízdné ve výši hromadné dopravy.
S dalšími dotazy se prosím obracejte na Zdeňka Dlabolu, a to na těchto
kontaktech – tel: 603 867 707, z.dlabola@jobos.cz

Reflexe: Co pro mě dnes bylo užitečné? Ke kterému tématu mám
hodně otázek? Na co bych se chtěl(a) zaměřit ve svém profesním
rozvoji? Co bych si přál(a), aby příště bylo jinak?

Za organizátory: Zdeněk Dlabola, Jan Horký
Za lektorky: Kateřina Žežulová a Hana Lipková
Těšíme se na setkání!

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
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