Akce, které proběhly a které nás čekají
Ve čtvrtek 7. 2. proběhl první z letošních tematických kulatých stolů SKAV a EDUin, jehož debata
otevřela další téma kampaně Jak zvýšit zájem dětí a studentů vzdělávat se a učit se nové věci?
Příspěvky panelistů, závěry a video sestřih z debaty najdete již po víkendu na stránkách
www.Ceskomluvi.cz.

Rádi bychom Vás upozornili na brněnskou konferenci Universal Learning Design, která proběhne od
11. 2. do 15. 2. a bude se věnovat problematice standardů pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých
škol a testování osob se specifickými nároky a dalším tématům týkajících se inkluzivního vzdělávání.
V pondělí 11. 2. také proběhne workshop Vize vzdělávání pro lektory. Pro velký zájem budeme tento
workshop během příštích čtrnácti dní opakovat. Přesný termín konání včas uveřejníme.

Aktuální téma kampaně
Rádi bychom vás upozornili na společný brífink z 5. 2. premiéra Petra Nečase a ministra školství
Petra Fialy, na kterém představili deset kroků ke zkvalitnění českého školství. Záznam z tohoto
brífinku, dokument 2×5 kroků, komentář EDUinu a vystoupení zástupce EDUin Tomáše Feřteka
v pořadu HYDE PARK téhož dne najdete v následujícím odkazu ZDE.
V chystaném úvodním textu k dalšímu tématu kampaně Jak zvýšit zájem dětí a studentů učit
se nové věci? se budete moci konfrontovat s názory 4 diskutujících, kteří odpovídali na otázky
týkající se motivace dětí k učení a role, jakou v jejím podněcování a udržování hrají učitelé. Jsou
jimi Bořivoj Brdička, Dominik Dvořák, Kamila Randáková a Dana Večerková.

Inspirujte se
Další dva spoty ze série Víte, že... První z nich se věnuje nerovnostem v přístupu ke vzdělávání,
druhé srovnává financování školství v ČR a dalších vyspělých zemích OECD. Smyslem těchto
videí je motivovat veřejnost k tlaku na politickou reprezentaci, jež by měla hledat řešení těchto
problémů.
Pro vaši snadnější orientaci jsme upravili úvodní stránku webu kampaně, kde odteď najdete
aktuality ze všech sekcí webu. Dozvíte se, kde probíhá aktuálně diskuse, o chystaných akcích a
další informace.

Ještě stále probíhá diskuse o problémech technických oborů, za pozornost určitě stojí rozhovor
se Zdeňkem Somrem o rozvoji podnikatelského myšlení. Nepřehlédněte článek Bořivoje
Brdičky, který představuje možné metody, jak konstruovat budoucnost vzdělání. Pro inspiraci
k nadcházející debatě můžete shlédnout diskutované video z TEDxPrague 2010, na kterém
hovoří psycholožka Jana Nováčková o tom, proč děti tak brzy přicházejí o motivaci k učení.

