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CO SE
CHYSTÁ

NA CO SE MŮŽETE
PŘIHLÁSIT

28. února od 8:30 do 11:30
hodin proběhne seminář s PhDr.
Davidem Čápem, Ph.D. na téma

PROBLÉMOVÉ
DĚTI A PRÁCE S
NIMI. Seminář je určen
vychovatelkám ve školních
družinách na Královédvorsku.
Přihlásit se můžete ZDE.

Pod názvem CHYTRÉ
HLAVIČKY se uskuteční v
sobotu 14. března seminář s
RNDr. Hanou Liškovou. Určen je
vychovatelkám ve školních
družinách a bude celodenní. (9:00 -
16:30 hodin). ZDE se můžete
přihlásit.

KVÍZY - to je téma dalšího
setkání v rámci mezigenerační
spolupráce. Senioři v Domově s
pečovatelskou službou v Sadové se
těší na Vaše žáky a jejich úkoly 4.
března ve 14:00 hodin.

KULATÝ STŮL K
TRIÁDÁM - 3. března
se od 13:30 hodin sejdou
pedagogičtí pracovníci, kteří mají
zkušenost s triádami. Formou
vzájemné diskuze si vymění své
zkušenosti z praxe.

CO
PROBÍHÁ

AKTUÁLNĚ

CO JIŽ
PROBĚHLO
KDE JSTE S NÁMI

BYLI

DESKOVÉ HRY

15. ledna se v Domově s
pečovatelskou službou v Sadové
uskutečnilo hravé odpoledne. Žáci
ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ Dubenec,
ZŠ Schulzovy sady a Gymnázia se
utkali společně se seniory v hraní
společenských deskových her.
Podnět vznikl na pracovní skupině
Mezigenerační spolupráce.

NINA RUTOVÁ

Seminář pod názvem "Dílna psaní -
čtením a psaním ke kritickému
myšlení" s lektorkou Ninou Rutovou,
navštívilo 16 účastnic.

LIDMILA PEKAŘOVÁ
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Tvořit díla dle své fantazie mohou
žáci na téma: "Co se děje v ZOO,
když uzavře své brány." Až do 31. 3.
2020 probíhá totiž literární výzva a
my se těšíme na všechny
spisovatele. ČTĚTE ZDE.

Sběr projektových záměrů je i pro
školy a probíhá do 31. března.
Získáme tak přehled o tom, jaké
záměry plánujete a budeme tak
moci efektivněji zacílit novou
strategii. Více o sběru projektových
záměrů a formulář k vyplnění ZDE.

"NEJLEPŠÍ ČÁST
VZDĚLÁNÍ JE
TA, KTEROU

ČLOVĚK ZÍSKAL
SÁM." 

Walter Scott
 

Práce v MŠ, dvouleté děti a téma
inkluze. Na to vše se zaměřila
přednáška Dr. Lidmily Pekařové
určená primárně pedagogickým
pracovníkům z MŠ. Setkání
proběhlo 11. ledna 2020 v salonku
Safari Gastro a zúčastnilo se jej 36
učitelek z MŠ v ORP Dvůr Králové
nad Labem.

SETKÁNÍ
VYCHOVATELEK ŠD

Setkání vychovatelek ze školních
družin se uskutečnilo v ZŠ 5. května
a téma bylo "keramické maličkosti".

ENGLISH WORKSHOP

Pod vedením Gal Haimy proběhl
úvodní workshop pro pedagogy
anglického jazyka. Následovat bude
série návazných workshopů. 
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