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Hlasujte o ceně Eduína 2014 už jen jeden den! 

Ve finále ceny Eduína za rok 2014 je devět projektů, které přinášejí nový 
pohled, metody a myšlenky do vzdělávání.  O vítězství budou usilovat mimo 
jiné senioři píšící Wikipedii, rodičovská platforma, čtenáři nebo středoškoláci a vy 
můžete ještě do páteční půlnoci rozhodnout, kdo získá cenu veřejnosti. Hlasujte! 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 25. 11. v Langhans v Praze. Na webu EDUin 
přineseme medailonky vybraných projektů. 

 
 
Extra třídy pokračují v přípravě projektů 

Příští týden končí možnost registrace do programu Extra třída. V současné 
době na přípravě svých projektů pracuje 53 tříd. Podívejte se na první 
publikované na projektové nástěnce. Po 25. listopadu budou projekty 
hodnoceny, podporu získají přednostně ty, které do projektu zapojují 
komunitu a rodinu. 

 

Dobrý učitel a kouč spolupracuje s rodiči 

Dobrá podpora a zpětná vazba může velmi pomoct v hodnocení své 
práce. Ví to i Jiří Šmejkal, který nabízí koučink učitelům. Přečtěte si 
o tom, co to je koučink, z čeho vychází a jaký má význam pro učitele, 
jejich práci a osobnostní rozvoj. Koučink ale mohou absolvovat nejen 
učitelé, ale i ředitelé škol.  O tom, že učitelé potřebují opravdu 
„masivní podporu“, mluví ve svém komentáři Nejlepší učitelé do 
nejhorších škol i Tomáš Feřtek. 

 

Jedinečná možnost vyzkoušet si, jak komunikovat s rodiči  
 
Seminář o komunikaci školy a rodiny, obvykle pořádaný pro celé 
sborovny probíhá jednou do roka jako otevřený kurz pro zájemce, kteří 
chtějí zjistit, jak může takové setkání vedené zkušeným psychologem 
pomoci rozvíjet vzájemnou spolupráci školy a rodiny a řešit 
případné problémy. Seminář Škola otevřená rodičům, rodiče 
otevření škole povede PhDr. Mgr. David Čáp a koná se 1. 12. 
Podívejte se na podrobnosti a přihlaste se! 
 

Která škola je nejlepší v yoyování? 

Zveme vás na mistrovsví českých škol - SPINKING v moderním 
yoyování, které se uskuteční 29.11. 2014 v Národní technické 
knihovně v Praze. Organizátoři letos objeli přes  60 škol a téměř 
20 000 žákům ukázali, že yoyování je vhodnou mimoškolní 
aktivitou pro rozvíjení kreativity a drobné motoriky. Jejich tour 
vrcholí právě na finále, kde se utkají ti nejlepší ze škol. Zúčastnit 
se mohou žáci základních škol a nižších stupňů víceletých 
gymnázií z celé České republiky. Účast na této akci je pro soutěžící 
i diváky zdarma. Podpořte svoje žáky v něčem smysluplném. 
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