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Dílny potvrzené lektory do 1.3.2015: 

 

 

Číslo 

dílny: 

Lektor: Název dílny: Určeno pro: Stručná anotace dílny: 

1 Mgr. Iva Frýzová 

(PF MU Brno) 

Možnosti využití integrované 

výuky na 1. stupni ZŠ 

Především pro učitele 1. 

stupně 

Principy neurovědního přístupu k výuce. Naučite se, jak 

vhodně volit témata pro emetickou výuku a jak ji 

strukturovat. Získáte představu o možnostech  ITV. 

2 Mgr. Karel Opravil 

(SVP Help Uherské Hradiště) 

Rodiče – partner nebo nepřítel ? Učitele Rozumíme jim ? Rozumí oni nám ?  Dokážeme se s nimi 

spojit přes děti, o které se jin staráme ? Jak udělat 

z rodičů partnery ? 

3 Mgr. Naděžda Kopecká 

(ZŠ a MŠ Dolní Loučky) 

 

Výuka chemie badatelským 

způsobem 

Učitele přírodovědných 

předmětů 

Účastníci se seznámí s jedním z pohledů na badatelské 

vzdělávání v v přírodovědných předmetech. Seznámí se 

s ověřenými moduly a sami se pokusí sestavit nový 

modul, který jako hlavní motivační součást obsdahuje 

krátký příběh. 

4 RNDr. Marcela Vrbová Komunikace s problematickými 

typy osob bez zbytečných 

konfliktů 

Všechny pracovníky ve 

školství 

Cílem dílny je, aby účastníci získali schopnost aktivně 

naslouchat potřebám druhých, volit vhodnou strategii 

jednání a tak předcházet konfliktům, které se často 

stávají spouštěčem psychosomatických onemocnění. 

5 Mgr. Hana Kachtíková 

(ZŠ a MŠ Raškovice) 

 

Kooperativní učení a jeho vliv na 

rozvoj prososociálnosti 

Učitele 1. Stupně Pracovní dílny s ukázkami aktivit, které jsou vhodné do 

výuky běžné  i na vyučování v projektech. Aktivity jsou 

zaměřeny na komunikaci ve skupině, vzájemné sociální 

vazby, úctu, toleranci, podporu kreativity žáků…. 

6 Ingrid Florusová 

( DDM Pavučina Hustopeče) 

Od ovečky ke klubíčku… Učitele výtvarné výchovy a 

všechny další zájemce. 

Náměty pro učitele výtvarné výchovy, vychovatele …. 

Všechny, kdo mají chuť si vyzkoušet praktické náměty 

pro práci s dětmi. 

7 Mgr. Zdenka Hrabcová 

(ZŠ Hustopeče – Komenského) 

Tak už nám to začíná…. Učitele 1. stupně ZŠ a 

především budoucí učitele 

první třídy 

Nápady na celý školní rok, ukázky spolupráce s rodiči. 

Praktické náměty vyzkoušené v praxi. 

8 Mgr. Ladislav Dvořák 

(ZŠ Brno, Laštůvkova ul.) 

Využití smartphonu či tabletů při 

výuce nejen fyziky 

Učitele, kteří se chtějí 

seznámit s možnostmi jak 

využítí mobilních zařízení 

s OS Android ve vyučování 

V průběhu dílny budou účastníci seznámeni s aplikacemi, 

které můžou využívat ve vyučování, případně i mimo 

vyučování. Všechny volně stažitelné aplikace si budou 

moci nainstalovat na svoje zařízení a vyzkoušet na svých 

zařízeních. Zájemci  si budou moci zařízení vypůjčit pro 

práci  v dílně přímo v místě konání. 



9 PhDr. Libor Kyncl 

 

 

Testujeme s ČŠI Učitele… Představení testovacího prostředí ČŠI zprovozněného 

v rámci projektu NIQES. Možnosti pro školní i domácí 

testování. 

10 Mgr. Josef Tůša Ochutnávka zážitkové 

pedagogiky 

Pro pedagogy. Lektor má zkušenosti z působení v Prázdninové škole 

Lipnice. S účastníky se podělí o náměty využitelné v práci 

s dětmi. 

11 Mgr. Martina Jančová , Ph.D. 

(PF MU Brno) 

Moderní pomůcky a postupy 

k výuce fyziologie dýchací 

soustavy člověka, prevenci 

kouření a alkoholismu 

Učitele biologie a vzdělávací 

oblasti  výchova ke zdraví 

Ukázka využití jednoduchých modelů pro výuku. 

Praktické ukázky vlastnoručně vyrobených pomůcek – 

brýle, opilý a nebezpečný, vliv alkohoholu na organismus 

dítěte a dospívajícího 

13 Miroslav Strouhal 

(ZŠ Velké Němčice) 

O čem je  „naše škola“…. 

Povídání o běžném školním 

životě. 

Pro kohokoliv, kdo si 

vyměnit zkušenosti… 

Představení ZŠ Velké Němčice, priority práce.  

Co máme ? Kam bychom chtěli jít ? Co nám ještě chybí ? 

 

 

 

 

 


