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Semináře EDUin: Jak komunikovat s problémovými rodiči a Brašnička pro rodiče 
 
Nově EDUin nabízí semináře pro školy i rodiče.  Seminář Škola 
otevřená rodičům, rodiče otevření škole je určený pro školy a 
učitelé si na něm pod vedením psychologa vyzkouší způsoby 
konstruktivní komunikace s rodiči. Seminář je zaměřený jako 
autoevaluace školy. Nejbližší se bude konat 14. 3. v Praze, více 
ZDE. Jak vypadal seminář Brašnička pro rodiče, který chce 
rodičům pomoci při výběru školy, se můžete podívat ZDE. 

 

Chci učit! 

Již v březnu bude spuštěn web Chciucit.cz, který bude formou krátkých 
filmových medailonků představovat zajímavé a šikovné učitele a 
učitelky. Pokud víte o někom takovém, dejte nám o něm vědět. Nominaci 
s kontaktními údaji a krátkou charakteristikou jeho práce posílejte na e-
mailovou adresu katerina.lanska@eduin.cz. 
 

 

Učitelé bez diplomu a debata o neformálním vzdělávání  
 
Ve čtvrtek 20. 2. proběhla debata o nekvalifikovaných učitelích na 
Kulatém stole SKAV a EDUin. Její úvodní shrnutí si můžete přečíst ZDE. 
Kulatému stolu předcházela bouřlivá diskuse pod článkem na 
eduin.cz, který tematizuje otázku, zda uvažovat o jiném způsobu uznávání 
neformálního vzdělání učitelů. Přečtěte si, jakou zkušenost mají 
s digitálními odznaky, které by tuto situaci mohly pomoci řešit, 
v zahraničí. O systému Veriod, který navrhl EDUin ve spolupráci 
s dalšími organizacemi, se dozvíte ZDE. 

 

Učení se nazpaměť a jak se změnily školy za posledních 17 let 
 

Má memorování místo v současných školách? A jaké? Pročtěte si 
jednotlivé příspěvky k tomuto tématu, které shrnuje v článku Co vy 
si myslíte o učení nazpaměť? Tomáš Feřtek. V blogu Drilování 
versus učení na něj reaguje Ondřej Hausenblas. Podívejte se na 
dokumentární snímek Tomáše Škrdlanta Škola demokracie?, 
který před 17 lety mapoval situaci v našich školách. Je velmi 
zajímavé porovnat, zda a jak se školní prostředí za tu dobu 
proměnilo. 

 

Inkluze není sprosté slovo 

Příklady dobré praxe, analýzy a rozhovory o zkušenostech se vzděláváním 
dětí ze sociálně slabého prostředí, to přináší časopis ZVONÍ. Newsletter 
Škola all inclusive začala vydávat Olomoucká univerzita společně s Člověkem 
v tísni a jeho cílem je seznamovat školy s výhodami a možnostmi společného 
vzdělávání dětí. A pokud vás slovo inkluze neděsí, můžete se začíst do 
novinek na Inkluze.cz.  
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