PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
Pátek 29. 11.
8.00–9.00
9.00–9.30
9.30–10.00
10.00–10.40
10.40–10.50
10.50–11.30
11.30–12.15
12.15–13.00
13.00–14.00
14.00–14.30
14.30–16.30
16.30–16.45
16.45–18.00
18.00–20.00

registrace
přivítání (Silvie Pýchová, SKAV, František Rada, ZŠ Strossmayerovo
nám., Praha 7)
přesun na hospitace
1. hospitace ve výuce (ZŠ Strossmayerovo nám.)
přestávka
2. hospitace ve výuce (ZŠ Strossmayerovo nám.)
oběd
networking u kávy
reflexe s učiteli
přesun ze ZŠ Stross do ZŠ Umělecká
veletrh podpůrných organizací ve vzdělávání
přestávka
přivítání radní Prahy 7 pro školství Hany Šiškové,
panelová diskuse složená ze zástupců Místních akčních plánů
večeře, networking mezi NNO a MAP

Sobota 30. 11.
8.30–9.00
9.00–10.00

registrace
přivítání a představení programů Ř
 editel naživo a A
 kademie pro
ředitele Brno
10.00–10.15
přesun na workshopy
10.15–11.45
workshopy I
1. Step by Step: Jak ve školách podpořit vzájemnou spolupráci mezi vyučujícími? zkušenosti z 16 mateřských a základních škol sbírané v projektu Učíme se spolu,
který realizuje Step by Step ČR
2. TEREZA: Kolegiální spolupráce – cesta k úspěchu vlastními silami
3. EDUin: Jak zapojit zřizovatele

4. Pomáháme školám k úspěchu: Zkušenosti s kolegiální podporou, která vede k
profesnímu učení, v rámci sboru – příklad ze ZŠ v Ostašově v Liberci zapojené do
projektu PŠÚ
5. Akademie Libchavy: K
 olegiální podpora učitelů koučovacím přístupem
6. JA Czech: Junior Achievement Podnikavost a Finanční gramotnost pro základní
školy
7. Nová škola: A
 sistence u žáků se sociálním znevýhodněním
8. JOB: Tandemová výuka jako nástroj kolegiální podpory
9. Člověk v tísni: S
 nižování nerovností - otevírání tématu a hledání řešení v území
10. H-mat: Zkušenosti s metodami práce menších skupin a sdílením
11.45–12.00
přestávka
12.00–13.30
workshop II
1. Pomáháme školám k úspěchu: Jak může probíhat kolegiální podpora mezi školami
na malém území – příklad ze tří jihočeských škol, které se zaměřují na rozvoj
čtenářství a pisatelství v projektu PŠÚ
2. TEREZA: Kolegiální spolupráce – cesta k úspěchu vlastními silami
3. EDUin: Jak zapojit zřizovatele
4. Akademie Libchavy: K
 olegiální podpora učitelů koučovacím přístupem
5. JA Czech: Junior Achievement Podnikavost a Finanční gramotnost pro základní
školy
6. Nová škola: Asistence u žáků se sociálním znevýhodněním
7. JOB: T andemová výuka jako nástroj kolegiální podpory
8. Člověk v tísni: S
 nižování nerovností - otevírání tématu a hledání řešení v území
9. H-mat: Zkušenosti s metodami práce menších skupin a sdílením
10. Step by Step: Jak ve školách podpořit vzájemnou spolupráci mezi vyučujícími? zkušenosti z 16 mateřských a základních škol sbírané v projektu Učíme se spolu,
který realizuje Step by Step ČR
13.30–14.30
oběd

Změna programu vyhrazena.

