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1.
DESATERO
O VZDĚLÁVÁNÍ

Členové Stálé konference asociací ve
vzdělávání (SKAV) se shodují na tomto
souboru základních principů, které se
týkají vzdělávání v průběhu celého života,
a ve svých činnostech usilují o jejich
naplnění.

3.
4.

Chtít se učit je přirozené

a kvalitní vzdělávání z toho
vychází. Bez vnitřní motivace
se nerozvíjí sebeúcta,
odpovědnost a samostatnost.

Kvalitní učení a rozvoj
osobnosti probíhá výhradně

v prostředí vzájemnosti,
bezpečí, důvěry a smysluplných
podnětů.

7.

Vzdělavatel
je průvodcem

na cestě vzdělávání.
Je zodpovědný
za vytváření
podmínek, prostředí
a podnětů.

8.

Vzdělavatel
poskytuje cílenou
zpětnou vazbu,
která napomáhá
učení a rozvoji
osobnosti.

2.

Usilujeme o společnost,

která je sociálně soudržná,
spravedlivá, ohleduplná ke všem
živým bytostem a životnímu
prostředí, založenou na svobodě
a zodpovědnosti každého jedince.

je, aby každý mohl rozvíjet
co nejlépe svůj potenciál, najít
své místo ve společnosti a prožít
spokojený život.

Učíme se od
sebe navzájem.
Interakce
v kulturně,
sociálně, věkově
i jinak různorodé
skupině tomu
napomáhají.

www.ivemnejelidr.cz

6.

Férová škola

www.ferovaskola.cz

Každý se učí
jinak. Proto

považujeme
za nezbytné
respektovat
potřeby
každého jedince
a poskytovat mu
podporu k nalezení
jeho vlastní cesty.

Chceme, aby všechny děti mohly chodit do školy, kde učitelé
přistupují k žákům individuálně, vychovávají nadšené a zvídavé
osobnosti s vlastním názorem. Vytvořili jsme proto metodiku,
jejímž cílem je definovat a zlepšit čtyři základní oblasti školy: kulturu, podmínky, praxi a vztahy. Spolupracujeme s ČŠI a pomáháme
školám, aby byly v kondici a připravené na celospolečenské změny
a budoucí potřeby dětí.

Jen společnou péčí všech
vytvoříme prostředí, kde
vzdělávání bude kvalitní a pro
každého. Rolí státu je zajistit

ZŠ a MŠ Deblín, okres Brno-venkov
www.zs-deblin.cz
motto: Férová škola k nám i k vám.

svobodu a spravedlnost
ve vzdělávání.

10.

Stephen R.Covey

1. NÁVYK
Buďte proaktivní.
2. NÁVYK
Začínejte s myšlenkou nakonec.
3. NÁVYK
To nejdůležitější dávejte na 1.místo.
4. NÁVYK
Myslete způsobem výhra – výhra.
5. NÁVYK
Nejprve se snažte pochopit,
potom být pochopeni.
6. NÁVYK
Vytvářejte synergii.
7. NÁVYK
Ostřete pilu.

Smyslem vzdělávání

5.

9.

„Nezáleží na tom, jak rychle jdete,
pokud jdete špatným směrem.“

• Otevřená komunitní škola a školka
• Smysluplné vzdělávání dětí, učitelů, rodičů a
veřejnosti, meziročníkové a mezigenerační učení
• Bezpečné prostředí, radost z učení, osobní pokrok
každého účastníka vzdělávání
• Důraz na osobnostně sociální výchovu a terénní
vyučování
• Místně zakotvené učení
• Kvalitní využití volného času dětí
• Certifikát Rodiče vítáni
• Certifikát Férová škola

V konečném důsledku každý

člověk odpovídá za své
vzdělávání sám.
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Levebee

N e t r a di č n í

www.vcelka.cz
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KDE tábor proběhne:
Domov Sue Ryder
Praha 4, 14000 Praha
http://www.sue-ryder.cz/

Včelka.cz je výukový program na procvičování čtení, který se
přímo na míru přizpůsobuje každému dítěti, ať už je se čtením
napřed nebo pozadu. Obsahuje přes 80 zábavných interaktivních
cvičení, které pokrývají oblast techniky čtení, fonologie, psaní
i čtenářské gramotnosti.

Programujeme hry, robotika a virtuální realita

10. červenec – 14. červenec
Nové technologie a Svět kolem nás

14. srpen – 18. srpen

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.

Fotografie, fyzika a umění hravě

terezanet.cz

28. srpen – 1. září

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Individuální přístup

maximálně 15 dětí - 2 až 3 lektoři.

Od 9 do 17 hodin.

Pro děti od 6 do 15 let

Cena: 5 000 Kč/dítě/turnus s odborným programem,

se vstupy, s materiálem, se zapůjčením techniky
(počítači, roboty, drony a dalším zařízením),
s pitným režimem a s kvalitní stravou.
Pro informace pište, volejte nebo navštivte naše stránky.
On-line přihlášky naleznete v událostech na facebook.com/intellectus.cz

Tel: 720 562 295 E-mail: info@intellectus.cz
www.intellectus.cz

VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní
vzdělávací program pro mladé lidi ve věku 14 – 24 let,
který je podporuje v osobním rozvoji a získávání
dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.
Díky unikátnímu konceptu DofE si mladí lidé plní
osobní výzvy, učí se prostřednictvím zážitků, rozvíjí
kritické a kreativní myšlení a na konci získají certifikát s
celosvětovou prestiží. Program je dostupný pro všechny mladé lidí bez ohledu na jejich sociální postavení a
zázemí, ze kterého pocházejí.
www.dofe.cz

Vzděláváme děti, aby tvořily společnost přátelskou k přírodě.
750 škol v ČR, 90 000 žáků.
ekoskola.cz
globe-czech.cz
lesveskole.cz
jdeteven.cz

Základní škola Planá nad Lužnicí,
okres Tábor
www.zsplana.cz

Hraj si, kresli, piš a soutěž,
se Šotkem to lehce zvládneš.
Ukáže ti, jak se dělá
povídka i báseň skvělá.
Když mu pak svá dílka pošleš,
na webu je brzy najdeš.
„Škola je místo, kde se žáci, učitelé a rodiče vzájemně respektují,
důvěřují si a otevřeně komunikují. Učitelé využívají efektivní
metody, které podporují vnitřní motivaci, umožňují každému
žákovi rozvíjet se podle svých možností a schopností a zažít
úspěch. V procesu učení vytvářejí učitelé podmínky umožňující
komplexní pohled na témata. Žáci se učí spolupracovat mezi
sebou a učiteli a převzít spoluzodpovědnost za učení.“
4
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PEDAGOGICKÁ KOMORA
Aby mohli žáci dosáhnout úspěchu,
musejí je vyučovat úspěšní učitelé.
Usilujeme o to, aby všichni pedagogičtí pracovníci zažívali úspěch a cítili
se úspěšně. Chceme u nich budovat
profesní hrdost a sounáležitost. Organizujeme vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy. Hledáme, co
nás spojuje. Chceme ukázat, že se
dokážeme domluvit. Učitelé jsou nejvlivnější skupinou v zemi. Jenom o
tom nevědí... Až se propojíme, rychle
se to ukáže! :-)

www.pedagogicka-komora.cz

LE KC E

Žijeme sice ve složité době, ale
Evropa byla vždy schopna se
přizpůsobit. I tentokrát musíme
přetvářet výzvy na příležitosti.
Budoucnost mladých lidí je i naše
budoucnost. Aby se mohli zapojit
do politického a občanského
života, demokracii je třeba se učit.

Ať už chcete své studenty učit o tom,
co Evropská unie dělá, proč vznikla
a jak funguje, nebo hledáte materiály
o lidských právech, ekologii
a mnohojazyčnosti, navštivte

EUHROU.CZ
Výukové materiály mohou
posloužit jako základ pro
diskusi o současné situaci
a budoucnosti EU.

Z

B RONX U

JAK ZAPOJIT RODIČE DĚTÍ
SE SOCIÁLNÍM A KULTURNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM DO
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU
Zveme vás na setkání s odbornicí na sociální
začleňování a školní inkluzi MONIQUE FLETCHER, USA

Úterý 16. 5.
15.30–17.30

pro pedagogy, školní asistenty, asistenty
pedagoga, sociální pracovníky a další
Praha, Jabok v partnerství s Člověkem v tísni - Varianty

Čtvrtek, 18. 5.
10.00–12.00

pro zástupce škol, úřadů, zastupitele,
sociální pracovníky a pracovníky NNO
Ostrava

Pátek 19. 5.
9.00–13.00
14.00–15.30

panelová diskuse
workshop
Brno/ v partnerství s festivalem EduSPAce

www.osf.cz
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