VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST
25. mezinárodní daltonská konference
Brno 5. května 2022

CZECH DALTON, z.s.

9.00 Brno, Dominikánské náměstí 1, /slavnostní zahájení

si Vás dovoluje pozvat na
25. mezinárodní
daltonskou konferenci.

Petr Hladík, Jaroslav Suchý, Petr Hruška

Záštitu nad konferencí
převzal první náměstek
primátorky města Brna
Petr Hladík.
5. 5. 2022
Nová radnice, Dominikánské
náměstí 1 Brno
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
Brno
ELEKTRONICKÁ
PŘIHLÁŠKA:
https://forms.gle/fnV1UvE4Rxg
eq9ry6
Cena
konference
včetně
občerstvení a oběda 1100,- Kč
(členové Czech Dalton 1000,- Kč).

Číslo účtu:
MONETA Money Bank:
14276707/0600

moderují Roman Tlustoš a Vladimír Moškvan
Roel Röhner /Dalton pro budoucnost
Agata Sowińska /Dalton ve světě
Naoko Nunomura/Dalton v Tokiu
René Berends /Žákovská autonomie a dalton
Bob Kartous/Vzdělávání pro 21. století
Karel Rýdl/Inovativní trendy
11.30 konec dopoledního programu/11.50 oběd Husova
13:00 – 14:10 workshopy/první kolo/
14:30 - 15:40 workshopy/druhé kolo/
15:40 – 17:00 Dobrovolná evaluace s kávou a skleničkou
vína

Czech Dalton, z.s., je nástupnickou organizací Asociace českých daltonských škol.
Konference je akreditována na MŠMT ČR pod č. j. MSMT-1544/2020-2-30.
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Workshopy:
Kateřina Krbková Trnková, Renata Miková
Daltonská projektová výuka (nejen) u nadaných dětí
Kateřina a Renatou vám představí, jak realizovat projektovou
výuku v duchu daltonských pravidel v 21. století a rozvíjet skrze
ni nadání dětí? Praktické tipy a nápady, které se osvědčily ve
výuce zejména u dětí 4. a 5. ročníku ZŠ. (1. stupeň) [1. i 2. kolo]
Petra Mendlová
Pět let s daltonskou výukou, pro první stupeň
Petra se ohlédne za pěti lety daltonské výuky v jedné třídě. Jak ji
organizuje, v čem stále vidí její přidanou hodnotu. Ukázky práce,
způsobu hodnocení a sebehodnocení, plánování. Týdenní plány a
práce s nimi. (1. stupeň) [1. i 2. kolo]
Ivana Melichárková
FIE na základní škole
Ivana poradí, jak v bezpečném prostředí rozvíjet komunikaci,
kognitivní dovednosti (myšlení, paměť, učební strategie)
Součástí semináře je i možnost praktického vyzkoušení
používaného instrumentu. (pro 1. i 2. stupeň) [1. kolo]
Ivana Melichárková
Hodnotové vzdělávání
Ivana předvede praktické ukázky hodnotového vzdělávání podle
učebnice Cyril Mooney. Budou předány osobní zkušenosti, které
mohou uplatnit nejen třídní učitelé. (pro 1. i 2. stupeň) [2. kolo]
Zina Hošková
Projekt „perpetuum mobile“ (Zážitková hodina matematiky pro
5. třídu)
Zina poradí, jak na projektovou výuku v matematice. Účastníci
semináře se seznámí se scénářem zážitkové hodiny matematiky,
s podněty z její realizace a částečně si sami zkusí projít
dobrodružnou cestu. (pro 1. stupeň) [1. kolo]
Lucie Havlenová
Školní družina jako místo, kde má svou šanci vyniknout každý
Lucie vás seznámení s vizí a praxí školní družiny a školního klubu
na její škole. Seminář nabídne tipy na navázání spolupráce mezi
pedagogy a dětmi a způsob, jak je možné nadchnout nejen děti,
ale i rodiče a ostatní zúčastněné a sdílet společnou radost. (MŠ,
Š, 1. stupeň) [1. kolo]

Zuzana Kučerová
Appky ve výuce
Na Zuzčině semináři se jeho účastníci na chvíli ocitnou v rolích
žáků. Vyzkouší si luštění šifer schovaných pod QR kódy a týmové
řešení kvízu (Jeopardylabs). Sami si pak část zkusí vytvořit a
napasovat na svůj obor. Jedná se o praktickou dílnu v podání –
zažij si a vytvoř sám. (pro 1. i 2. stupeň) [1. kolo]
Bohumila Kroupová
Badatelství na prvním stupni
Bohunka předá účastníkům semináře své bohaté zkušenosti
s rozvojem badatelsky orientované výuky na prvním stupni.
Zároveň poradí, jak organizovat spolupráci prvostupňového a
druhostupňového učitele. (pro 1. i 2. stupeň) [1. kolo]
Více lektorů
Inovativní trendy na španělských školách
Skupina lektorů vás seznámí s tím, co je nového ve španělském
školství. S jakými aktuálními výzvami se tamní školy potýkají.
Jaké inovace hýbou tamním školským terénem. (pro 1. i 2.
stupeň, tlumočeno do ČJ) [1. kolo]
Ondřej Krahulec
Tajemství role a role tajemství (nejen) ve výuce angličtiny
Ondra vás seznámí s využitím her a aktivit s prvky tajemství a
hraní rolí ve výuce (nejen) cizího jazyka. Na vlastní kůži :-) (pro 1.
i 2. stupeň) [2. kolo]
Jana Musilová (JCMM)
Vyhledávání nadaných žáků
Jana představí projekt JCMM zabývající se vyhledáváním a
podporou nadaných žáků v Jihomoravském kraji. Prozradí také,
jakou podporu nabízí projekt i pedagogům. (1. i 2. stupeň) [2.
kolo]
Jana Vrbová, Dana Nechvátalová
E-twinning v MŠ
Jana s Danou nabídnou účastníkům svoji zkušenost s organizací
mezinárodních projektů a poradí, jak smysluplně využívat
mezinárodní platformu e-twinning. (MŠ, ŠD, 1. stupeň) [2. kolo]
René Berends
Žákovská autonomie a dalton
René se zabývá vnitřní motivace žáků, která je důležitým
motorem jejich pokroku. Žák musí vědět, že se učí pro sebe, a ne
pro učitele. Aktuální téma v moderním digitálním prostředí. (1. i
2. stupeň, bude tlumočeno do ČJ) [2. kolo]

