LETNÍ ŠKOLA

S ROBERTEM CAPKEM V HUMPOLCI

Vážení pedagogové,
tímto Vás zveme na letní školu s „líným učitelem“
Robertem Čapkem. Letní škola bude vedena
v duchu moderní didaktiky, s teoretickou a zejména
praktickou činností. Jedním ze zajímavých prvků bude seznámení
s učebnicí „Cirkulární ekonomiky“, kterou pan Čapek vytvořil spolu
s humpoleckou základní školou a kterou budeme na Humpolecku
v následujícím školním roce pilotovat.
Místo konání:
Termín:
Cena za osobu:
Cena zahrnuje:
		
Možnost ubytování:

ZŠ Bambi, Lužická 468, Humpolec
15. 9.–18. 9. 2022
3.900 Kč / pro pedagogy z pilotních škol je cena 2.900 Kč
program semináře, materiály, občerstvení a oběd
(akreditace MŠMT – možnost hradit ze šablon).
možnost zajistit na individuální přání v rámci Humpolce

CIRKULÁRNÍ
EKONOMIKA

Pokud byste se chtěli stát pilotní školou pro učebnici cirkulární ekonomiky a pro školní rok 2022/2023, pak se obraťte na email:
info@bambischool.cz / Organizátor: Ing. Helena Kottová, tel.777 144 481
Zaměříme se na 3 klíčové oblasti, které spolu všechny úzce souvisí:
1.	Aktivizující didaktické metody
Jak vykonávat pedagogickou práci s menší námahou, ale s o to větší radostí, tudíž kvalitně a úspěšně
Individuální přístup a diferenciace obtížnosti
Metody vzájemného učení
Time management učitele
2.	Podporující hodnocení
Tradiční hodnocení a jeho dopad na motivovanost a klima třídy
Jak hodnotit, aby to vedlo k podpoře učení a nesoutěživému pracovnímu prostředí,
a tedy k vyšší motivovanosti
Objektivita a spravedlnost učitele
Suportivní hodnocení
Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků
Způsob přihlášení na letní školu:
3.	Klima třídy
Jak klima změřit, interpretovat
Jak dobře nastavit kvalitní třídní klima, které je základem úspěšného učení.

https://bambischool.cz/dokumenty/

Program:
Časová dotace 25 hodin
Čtvrtek 15. 9. 2022
15:00 		
setkání všech účastníků
15:00 – 20:00
práce s pauzou na občerstvení (5 hodin) – nepovinný večerní program (pokračování v restauraci)
Pátek 16. 9. 2022
8:00 – 16:00

práce s pauzou na oběd (8 hodin)

Sobota 17. 9. 2022
10:00 – 17:00
práce s pauzou na oběd (7hodin)
Neděle 18. 9. 2022
9:00 – 13:00
práce bez pauzy na oběd (5 hodin)

www.bambischool.cz

