Pedagogický den 14.3.2007
Aktivity Pedagogického dne:
 Evropa jako kontext pro vzdělávací politiku a proměnu školy (interaktivní
přednáška; doc. Walterová)
 Transformace sociálních služeb v ČR (přednáška; doc. Matoušek)
 Podstata kurikulární reformy v českém vzdělávacím systému (přednáška;
doc. Spilková)
 Klima učitelských sborů základních škol: výzkumná sonda (přednáška; doc.
Urbánek)
 Problematika kázně ve škole (přednáška s diskusí; doc. Bendl)
 Extrémismus ve vzdělávání (přednáška a seminář; doc. Demjančuk)
 Výchova k demokratickým hodnotám v současné škole (přednáška; Dr.
Stará)
 Výuka jako interaktivní proces (přednáška; Dr. Starý)
 Reflexe kurikulární reformy v praxi škol (moderovaná diskuse; Ing. Karolina
Marková, ředitelé ZŠ) určeno studentům 3. a 4. ročníku
 Morální dilema (přednáška s diskusním fórem; doc. Horák)
 Evaluace a autoevaluace ve škole (seminář; Mgr. Trunda)
 Princip spravedlivosti ve vzdělávání (seminář s následnou přednáškou; Dr.
Greger)
 Jazyková politika Evropské unie a její reflexe ve vzdělávání (přednáška a
workshop; Dr. Ježková)
 Realizace evropské dimenze ve škole: interaktivní hry (workshop; Mgr.
Lochman)
 Oční pohyby a čtení (seminář; Dr. Jošt)
 Pozitivní vztah žáků k místní komunitě a lokalitě z pohledu možností
dramatické výchovy a školního divadla (seminář; Mgr. Černík)

 Formulace vzdělávacího obsahu podle RVP a Manuálu pro tvorbu ŠVP
(cvičení; Dr. Stará)
 Tvorba projektu k průřezovým tématům (workshop; Dr. Novotová) - 2 vyuč.
bloky
 Participace dětí ve škole, možné přínosy, hranice a rizika (seminář; Dr.
Novotná)
 Aktuální problémy profese učitele: studentská očekávání (workshop; doc.
Vašutová)
 Aktuální problémy profese učitele: studentská očekávání (dílna; doc.
Urbánek)
 Portfolio ve vysokoškolské výuce budoucích učitelů (seminář; doc.
Prokešová) - určeno pro studenty 1. ročníku
 Filosofie (nejen) pro děti (workshop; Mgr. Bauman)
 Akční výzkum jako reflexe pedagogického jednání učitele (workshop; dr.
Janík)
 Kooperativní vyučování (seminář; dr. Čábalová)
 Projektivní vyučování v současné škole (workshop; dr. Kasperová)

Mimořádné aktivity (Liberec):
 Práce s interaktivní tabulí: nové didaktické možnosti (interaktivní instruktáž;
dr. Pešat)
 Alternativní vzdělávací přístupy v česko-německém pohraničí:

multikulturní aspekty

seminář; doc. Vacek, dr. Kasper)

(hospitace v příhraniční škole - Schkola Hartau; terénní cvičení, reflektivní

