Anotace přednášky: Pojďme tvořit vzdělávání …společně!
Jak by se mohlo vzdělávání změnit, kdyby byli experti všichni?
Vzdělávání je lidská činnost, měla by lidem přinášet prospěch. A měla by také dělat šťastnými
studenty i učitele.
Jak bychom se mohli podívat na vzdělávání jinýma očima? Jak by vypadala naše každodenní
praxe, kdybychom se více soustředili na to, co chceme a co si přejeme pro naše studenty, než na
nedostatky, selhání a chyby? Jak důležité jsou vzájemné pozitivní vztahy v našich školách a třídách?
Loek Schoenmakers bude v této přednášce hovořit o svých dlouholetých zkušenostech
z holandských i zahraničních škol, kde využívá celý školský personál jako experty na změnu
v učení a školním prostředí. Ano, můžeme to dělat jinak a dobrá zpráva je, že nás tento způsob
vede k naději na světlejší zítřky ve školském systému.

Workshop: Důležitost budování vztahů ve třídách
Každá lidská bytost má potřebu budovat vztahy s ostatními. Výzkumy ukazují, že naše vztahy
s druhými lidmi mají velký vliv na náš vzdělávací proces. Na třídu či celou školu je možné pohlížet
jako na jakousi síť vztahů a i my jsme jako pedagogové její součástí. Hlavní otázkou však je: Jak
můžeme ve škole vybudovat silné a zdravé vztahy?
Na workshopu získáte základní informace i praktické návody, jak tyto dobré vztahy zdravě budovat
ve třídách – mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem.
Workshop proběhne na stejném místě a přihlásit se na něj můžete po přednášce.
K dispozici bude 20 míst.

O lektorovi:
Loek Schoenmakers žije v Nizozemsku a je zakladatelem
organizace AppreciativeChangework, pracující na základě principu
Appreciativeinquiry. (Appreciativeinquiry se do češtiny občas
překládá jako „oceňující dotazování“ a tento princip se v českém
prostředí objevil zejména v projektu „Přednost přednostem“.)
Jeho specializací je koučování, školení a konzultační služby
založené na sociálním konstruktivismu a oceňujícím přístupu.
Je také klíčovým lektorem v několika magisterských programech
vytvořených speciálně pro učitele, pracoval s mnoha studenty
v posledním ročníku jejich pedagogického studia a již 36 let se
pohybuje na poli vzdělávání v Evropě a Karibiku. V Surinamu stál
u zrodu změny celého školského systému.
LoekSchoenmakers je autor světoznámé knihy „HappilyDifferent“
(Taos, 2014), která se zaměřuje na přístupy vedoucí k nadějným
a „šťastným“ změnám pro všechny.

