KONFERENCE PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ, 3. 11. 2018
Anotace seminářů:

9:30 – 11:00
1. seminář
Téma: Jak na Sousedy
Lektor: PhDr. Eva Bomerová
Častá otázka v souvislosti s výukou od zkušenosti k pojmu: Budou děti umět počítat? Na této dílně budeme
hledat na otázku odpověď. Společně budeme řešit úlohy, které cílí na mnohé počítání zpaměti a zároveň
diskutovat přidanou hodnotu úloh, kterou se tyto úlohy liší od standardních sloupečků. V prostředí
Sousedů spolu sousedí nějaká čísla, která dohromady splňují jednu nebo více podmínek. Při řešení Sousedů
vedle mnohého počítání děti objevují vztahy mezi čísly a různé finty, díky kterým získávají vhled do základní
vazby aritmetiky, a sice vztahu mezi sčítáním, součtem, odčítáním a rozdílem. Prostředí provází děti od
1. třídy až na druhý stupeň.
2. seminář
Téma: Aktivity, které vaše žáky rozmluví
Lektor: Mgr. Tereza Mattivi
Přemýšlíte o tom, jak rozmluvit vaše žáky v hodinách angličtiny? Ukážeme si několik nástrojů, kterými
rozproudíte vaši výuku a docílíte toho, že se vaši žáci dokážou pohotově a srozumitelně vyjadřovat. Ke každé
metodě si uvedeme několik praktických příkladů, takže budete odcházet s balíčkem nápadů na aktivity, které
můžete začít ihned používat.
3. seminář
Téma: Projektové vyučování v prvouce
Lektor: PhDr. Jitka Petrová, Ph. D.
Připravujete pro své žáčky projekty ve vyučování? Tento typ vyučování je v současné škole velmi oblíbenou
výukovou metodou, neboť umožňuje uplatnit žákovu aktivitu, rozvíjí jeho myšlení a řeší se v něm problémy
každodenního života. Na semináři se seznámíme s podstatou projektového vyučování. Prakticky
si vyzkoušíme, jak lze aplikovat projektové vyučování v prvouce v 1. třídě základní školy. Podíváme se nejen
do prvouky, ale i na to, jak provázat projekt i s jinými předměty a každodenním životem. Přijďte se inspirovat.

11:30 – 13:00
1. seminář
Téma: Simulovaná hodina
Lektor: PhDr. Jitka Michnová
Častým problémem učitelů bývá, jak zařídit, aby ve škole pracovaly různé typy dětí většinu času vyučovací hodiny.
Na dílně se ponoříme do role dětí a prožijeme aktivitu, která nabízí jedno řešení tohoto problému. Následně budeme
diskutovat, jaké další možnosti máme, aby se nám dařilo zapojit co nejvíce dětí co nejdelší čas.

2. seminář
Téma: Projektové nápady z přírodovědy
Lektor: Mgr. Libor Lepík
Projektové nápady děti motivují k další činnosti. Přírodovědné „vědecké“ projekty jsou pro učitele
nástrojem, jak přiblížit základy vědy dětem. Myšlenka - provokující proces jim umožní zjistit a pochopit, proč
a jak, než že jen přijímají tyto uvedené skutečnosti, jak jsou. Přijďte se podívat, jak začít….
3. seminář
Téma: Inspirace do výuky aneb nebojme se techniky
Lektor: Mgr. Lenka Pastorová
Hledáte možnosti, jak oživit výuku? Kdy a jak správně zařadit elektronické materiály do hodiny? Zajímají vás
tipy na práci vašich žáků ve skupinkách? Přijďte se podívat, jak takové skupiny vytvářet, jak je měnit a jak
v nich využívat elektronické materiály tak, aby byly smysluplným motivačním prvkem výuky.

14:00 – 15:30
1. seminář
Téma: Děti online a jejich život v kyberprostoru
Lektor: Mgr. Zdeňka Štefanidesová
Jak zacházet s novým fenoménem dětí online? Vyvstává mnoho nadějí, mnoho otázek, ale i mnoho obav.
Budeme společně diskutovat o rizicích komunikace a seznamování na sociálních sítích, o identitě
a paralelním životě na sociálních sítích, o fenoménu youtuberů, počítačových her….Nárůstu agresivity,
kyberšikaně, kybergroomingu, netolismu.....Řekneme si, jak získat v rodičích spojence pro nastavování hranic
a pravidel, která budou dětem pomáhat v bezpečnějším pohybu po kyberprostoru.
2. seminář
Téma: Hravá prvouka
Lektor: Mgr. Veronika Dikovská
Načerpejme společně nové nápady a podzimní vánek do našich hodin prvouky. Inspirujme se výrobky,
kresbami a motivujme naše žáčky.
3. seminář
Téma: Tvořivě ke čtenářské gramotnosti
Lektor: Mgr. Pavlína Loňková
Když se dobrý text potká s tvořivou myslí, nabízí se šance na učení, které nás bude bavit. Pojďme ho společně
hledat a zjišťovat, jak to zařídit, aby bylo nejen zábavné, ale i efektivní. Ukážeme si čtenářské strategie,
metody hry, náměty na nové pomůcky, materiály……

