
Posázaví o.p.s. a město Benešov vás srdečně zvou na

Místní akční plán vzdělávání 2 správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov

EVROPSKÁ UNIE

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropské strukturální a investiční fondy

1. konferenci o vzdělávání MAP II ORP Benešov spojenou s burzou učebnic

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA!
PLATÍ TO I DNES?

HLAVNÍ PROGRAM – SÁL LABYRINT
12.00–14.00
Čtenářská gramotnost z různých úhlů pohledu

Kulatý stůl zaměřený na prezentaci příkladů dobré praxe, které v našem regionu i mimo 
něj pomáhají rozvíjet principy čtenářské gramotnosti a radost ze čtení 

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka ZŠ Netvořice – Když školy tvoří regionální učebnici

 Ing. Hana Zdvihalová, ředitelka Městské knihovny Benešov – Otevřené dveře 
do knihovny

 Tereza Drexlerová a Lenka Chýlová, MUD Benešov – Domu jdu do MUDu. V muzeu se 
čte, maluje a hraje

 Mgr. Kateřina Reifová, Mateřská škola Bystřice – Co ovlivňuje čtenářskou gramotnost 
u předškolních dětí a jak ji rozvíjet

14.00–14.20
Jak se daří školám na Benešovsku? 

Klíčové výstupy dotazníkových šetření realizovaných mezi mateřskými a základními 
školami ORP Benešov. Prezentuje Ing. Jana Čechová, MAP II ORP Benešov

14.20–15.20
Klima školy a třídy 

Do školy přicházejí žáci i učitelé s různými emocemi, které ovlivňují průběh učebního 
procesu, ale i přístup ke spolužákům, ke spolupracovníkům a kolegům. Jak s emocemi 
pracovat a jaké aktivity můžeme se žáky provádět pro rozvinutí jejich emoční inteligence 
si můžete sami vyzkoušet a zažít. Lektorka Mgr. Jitka Laubová

15.20–16.20
Individualizace vzdělávání v mateřských školách

Není jednoduché naplnit individuální možnosti, schopnosti a dovednosti každého dítěte. 
Přijďte se inspirovat programem Začít spolu, plánování výchovně vzdělávacích aktivit 
podle Gardnerových inteligencí a vzděláváním dětí v centrech aktivit.
Lektorka Mgr. Kateřina Reifová

16.20–17.20
Metoda CLIL – jaké může mít podoby ve výuce?

Jak učit cizí jazyk a zároveň obsah jiného předmětu? Pomocí zábavných CLIL aktivit si můžete 
zažít, jak tento inovativní výukový přístup funguje. Lektorka PhDr. Petra Vallin, Ph.D.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Velký sál KD Karlov a přísálí
10.00–17.30
Burza učebnic

Celodenní prezentace početné skupiny nakladatelství 
zaměřených na učebnice a literaturu pro MŠ a ZŠ.

Fraus, s.r.o., Nakladatelství Alter, Nová škola, s.r.o., Pasparta 
Publishing, s.r.o., PORTÁL, s.r.o., TAKTIK International, s.r.o., 
PRODOS spol. s r.o., Kartografie Praha, a.s., Městská knihovna 
Benešov

Knihy, učebnice a další materiály bude možné přímo na místě 
zakoupit nebo objednat. Řada nakladatelství nabídne speciální 
slevy.

Účast na konferenci ZDARMA – registrace nutná
Kontakt pro registraci: info@posazavi.com

Další informace na

Škola

Akce je určena všem, které 

zajímá vzdělávání v mateřských 

a základních školách na Benešovsku.

12. března 2020 od 10.00 do 17.30
KD Karlov, Na Karlově 2064, Benešov

www.posazavi.com

MAPujeme vzdělávání Posázaví


