Program víkendovky Pallas Athena
23.-24.10.2015
Piatok
18:00 – 19:00 Večera
19:00 – 20:30 Deväť rokov po Kenovi Robinsonovi (workshop vedie M. Kríž)
Pred 9 rokmi predniesol na konferencii TED Ken Robinson zásadnú reč o vzdelávaní. Pripomenieme si jej
hlavné myšlienky. Ale nezostaneme pri tom. Na Robinsonovu reč niektorí odpovedali činmi. O 7 rokov
neskôr na TEDx v Nevade bolo vidno prvé výsledky. K myšlienkam Kena Robinsona pridáme myšlienky
ďalšieho rečníka. V diskusii sa potom zamyslíme, či majú tieto myšlienky miesto aj v školách Pallas
Athena a čo môžeme urobiť, aby sme ich začali prenášať do práce školy.

Sobota
9:00 – 11:00 Misia a vízia Klubu škôl Pallas Athena (workshop)
Čím chcela byť Pallas Athena v mysliach otcov myšlienky, aké nápady sme riešili počas troch rokov
existencie. Pokúsime sa spoločne sformulovať misiu Klubu škôl PA a víziu klubu v horizonte cca. 10 rokov.

11:00 – 12:00 Semináre a workshopy na školách v šk. roku 2015/2016 (plánovací
rozhovor)
V roku 2015/16 by sme chceli obnoviť tradíciu stretávania sa na výmenných seminároch v jednotlivých
školách. Budeme radi, ak členovia Klubu prídu s konkrétnymi ponukami, čo by vedeli ponúknuť zo svojej
strany. V rámci tohto bloku programu by sme radi nastavili plán stretnutí pre budúci rok.

12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:00 Vzdelávacie programy - moderné trendy a slovenská realita (prednáška –
Martin Kríž)
Predstavíme si niekoľko ukážok tvorby kurikula vo forme tzv. learning continuum – austrálske národné
kurikulum, súkromnú švédsku sieť Kunskapsskolan, projekt Mapy učebného pokroku firmy SCIO v ČR.
Pozrieme sa aj na niektoré dokumenty platné aj pre SR – Medzinárodnú klasifikáciu stupňov vzdelávania
ISCED a Štátny vzdelávací program pre základné školy (ŠVP). A tiež sa pozrieme na požiadavky trhu
práce, ako ich predstavujú odborné štúdie a ilustratívne príklady z portálu profesia.sk. Výsledkom tejto
časti programu by malo byť povzbudenie k odvážnejšiemu čítaniu Štátneho vzdelávacieho programu
v školách.

14:00 – 15:30 Riadenie Klubu škôl Pallas Athena (workshop)
Ako zvýšiť angažovanosť členských škôl? Aká má byť úloha Indície? Pokus o vytvorenie fungujúcej
organizačnej štruktúry PA.

15:30 – 16:00 Prestávka
16:00 – 17:00 Metóda EUR – prvý krok k učeniu po novom (workshop vedie Martin Kríž)
Krátky teoretický úvod + modelová hodina odučená podľa metódy EUR, kde riaditelia budú žiakmi +
spoločný rozbor hodiny.

17:00 – 18:00 Večera

