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Projekt ESF 

MODERNÍ 

UČITEL 

SLAVÍ 
2. rok úspěšného řešení 

 87 kurzů DVPP získalo akreditaci 
MŠMT 

 nabízeno více jak 50 obsahově 
různých a bezplatných kurzů 

DVPP 
 bohatá obsahová šíře kurzů DVPP 
 kurzy DVPP s akreditací MŠMT 

pro učitele 1. a 2 stupně ZŠ v LK 
 kurzy DVPP s akreditací MŠMT 

pro učitele gymnázií a učitele SŠ 
v LK  

 kurzy DVPP proškolující 

v aktuálních otázkách vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 realizováno 36 kurzů DVPP 
 proškoleno přes 350 učitelů 

Libereckého kraje 
 vytvořeny sady moderních 

interaktivních studijních materiálů 

k akreditovaným kurzům DVPP 
 navázání odborné spolupráce 

s lektory ze základních škol nejen 
libereckého regionu 

 FP TUL se stala důležitou 

institucí dalšího vzdělávání 
učitelů v Libereckém kraji 

 FP TUL nabízí jednu 

z nejbohatších a nejširších 

nabídek kurzů dalšího vzdělávání 

učitelů v Libereckém kraji 

Tento projekt je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu a 

státního rozpočtu ČR 

 



 

9.00-10.15 

Karel Rýdl (FF UPCE) – 

Vzdělávací alternativy – historie, 

současnost 

Tomáš Kasper (FP TUL) – 

Reformně pedagogické koncepce – 
vybrané otázky v zrcadle historie a 

současnosti 

 

10.15-10.45 přestávka 

 

10.45-11.45 

Vlasta Hillebrandová, Kamila 

Randáková (Montessori 
společnost ČR) – Montessori 

pedagogika v ČR a v evropském 

kontextu 

Vlasta Hillebrandová (MŠ 

Zámecká Jablonec nad Nisou) – 
Montessori pedagogika 

v preprimárním vzdělávání – 

příklady z praxe na MŠ Zámecká 

v Jablonci nad Nisou –Kokoníně 

 

11.45-12.00 přestávka 

Program 

12.00-13.00 

Jana Duňková (ZŠ Tanvald-

Šumburk) – Primární stupeň 

s prvky Montessori pedagogiky: 

možnosti a reflexe praxe na ZŠ 
Tanvald-Šumburk 

Jan Prašivka (ZŠ 5. května 
Jablonec nad Nisou) – Montessori 

pedagogika na ZŠ 5. května 

Jablonec nad Nisou 

 

13.00-14.00 oběd 

 

14:00-15.30 

Vladimír Moškvan (ZŠ 
Chalabalova Brno) – Prvky 

daltonského plánu na ZŠ 

Chalabalova Brno 

Ivana Zejdová (ZŠ a SŠ 

waldorfská Semily) – Waldorfská 
koncepce na ZŠ a SŠ waldorfská 

Semily 

Dušan Pleštil (ZŠ a SŠ waldorfská 

Semily) – Vzdělávání a další 

vzdělávání učitelů waldorfských 
škol 

15.30-16.00 přestávka 

 

15.30-16.00 

Jana Konvalinková (FP TUL) – 
Využití prvků waldorfské 

pedagogiky ve vyučování na 1. 

stupni základní školy 

 

16.00 závěr konference 

Více informací: 

http://moderni-ucitel.fp.tul.cz/ 

Kontakt: 

moderni.ucitel@tul.cz 


