tísňové volání SOS – oznámení
jakékoliv mimořádné
události
DEMOKRACIE
VE VZDĚLÁVÁNÍ
Malá konference Jak připravit žáky na demokratickou společnost?
PRO ŠKOLY, ŽÁKY, UČITELE, RODIČE A VŠECHNY, KTERÉ TO ZAJÍMÁ

Zámek Rychnov nad Kněžnou 22. – 23. září 2020

jakékoliv mimořádné události
úterý 22. září
13:00 Zasedání Řídícího výboru MAP
14:30 Zahájení na terase
Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana odpovědná za školství

PANELOVÉ DEBATY

WORKSHOPY

15:00 Učíme ve škole žáky demokratickým
kompetencím?
A co očekávají rodiče?
Jaroslav Jirásko (ředitel školy a místopředseda
Asociace ředitelů základních škol)
Michal Tačík (učitel ZŠ Hanspaulka,
účastník Global Teachers Prize)
Michal Pajer (předseda pobočky,
Otevřeno Hradec Králové)

17:00 Je svoboda, demokracie člověku přirozená?
Dá se naučit? „Svoboda jednoho končí tam,
kde začíná svoboda druhého.“ John Stuart Mill
přihlásit
Petra Dočkalová (terénní učitelka)
17:00 Principy osobnostní a sociální výchovy v zájmu
demokratických postojů přihlásit
Michal Tačík (učitel ZŠ Hanspaulka v Praze,
finalista Global Teachers Prize)

středa 23. září
14:30 Jsme ve školách připraveni na výchovu
k demokracii? Patří její posilování do školy?
Jan Štěpánek (předseda Krajského studentského
parlamentu Královéhradeckého kraje)
Dan Vykoukal (lektor organizace NaZemi, z.s.)
Daniel Pražák (učitel ZŠ Strossmayerovo
náměstí v Praze)
Pavel Motyčka (učitel Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži, finalista Global Teacher Prize 2020)

16:00 Ukázky, přínosy a ochutnávky Active citizens
přihlásit
Veronika Endrštová (Koordinátorka globálního
rozvojového vzdělávání společnosti Člověk v tísni)
16:00 Výchova k demokracii jako základní téma
společenských věd přihlásit
Pavel Motyčka (finalista Global Teacher Prize, učitel
Arcibiskupského gymnázia a dřívější místostarosta
v Kroměříži
18:00 Škola jako vězení / škola jako místo svobody
přihlásit
Dan Vykoukal (lektor organizace NaZemi, z.s.)

O konání debat a workshopů v proměňující se epidemiologické situaci průběžně
informujeme na webové stránce a na Facebooku.
Pokud přijdete s rouškou, tak ostatní předepsané podmínky zajistíme.
Podrobný aktuální program a přihlašování na workshopy
(z důvodů kapacity) na www.sdruzenisplav.cz/konference-2020.
Vstup na konferenci je zdarma. Změna programu vyhrazena.
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