UČITELSKÝ
MĚSÍČNÍK
Co konkrétně vás čeká v prvním vydání Učitelského měsíčníku?
Nový školní rok přináší změny v pracovněprávních vztazích, a proto se v rubrice Legislativa s Martinem Kaplánem
podíváme na pracovní dobu, přímou pedagogickou činnost a nadúvazkové hodiny. Monika Puškinová doplní
odpověď na otázku: „Může tuto práci po mně zaměstnavatel požadovat?“
Po prázdninách se sice vracíte odpočatí, ale právě teď je ta správná doba si uvědomit, jak rozeznáme únavu
a vyčerpání od stavu psychického vyhoření a jaké jsou nejdostupnější formy pomoci. To vše doplněno příklady
z praxe autorky Veroniky Vitoškové, školní a poradenské psycholožky, v rubrice Péče o duševní zdraví.
Důležitá je Didaktika. V této rubrice Robert Čapek objasní strategii, kterou nazval Líný učitel. A těšte se na nejeden
tip na to, jak být didakticky nápaditý.
Vytvořili jsme systém založený na srovnávání žáků, což ale nevyhovuje efektivnímu vzdělávání jednotlivců.
Tento přístup nerespektuje požadavek individuálního přístupu, a už vůbec ne existující vědecké poznatky – rubrika
Zamyšlení nad a úvaha známého dětského psychologa Václava Mertina.
Mosty mezi ředitelnou a sborovnou bude v každém vydání stavět Václav Trojan s jasným cílem odstraňovat
překážky ve vzájemném porozumění mezi „kapitány“ a „posádkou“.
Důležitou a nedílnou součástí práce pedagoga je Hodnocení. Psycholožka Lenka Krejčová o tom, že známkování
v podobě, jak ho známe, do škol 21. století nepatří. Je načase začít se zamýšlet nad jinými způsoby, jak dát žákům
najevo, co se jim daří, co umějí, co potřebují ještě trénovat a jak se mohou učit. S ředitelem Edukační laboratoře
se podíváme na to, jak to je ve skutečnosti s formativním hodnocením a jak ho vědomě a systematicky aplikovat
do praxe.
Život rozšířený do online prostředí s sebou nese řadu příležitostí, ale také hrozeb. Jak s tím mají školy pracovat
ve své výukové praxi? V rubrice ICT ve škole najdete inspirace pro výuku bezpečného internetu, které přehledně
zpracoval David Kudrna z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vladimíra Kyselková
z Domu zahraniční spolupráce připravila inspiraci v podobě třídy budoucnosti.
Inspirace přichází tentokrát také z chomutovského Elixíru, a to pro výuku fyziky. Zprostředkování se ujala paní
ředitelka Elixíru do škol Petra Prošková.
V rubrice Gramotnosti popíše odbornice na čtenářskou gramotnost Hana Košťálová dílnu psaní, Jana Štybnarová
naváže vysvětlením toho, jaké prostředí žáky podněcuje ke čtenářství a pisatelství, a René Nekuda, autor
Příběhostroje, vysvětlí, co je a co není tvůrčí psaní.
Na co bychom měli myslet při hodinách tělesné výchovy, vysvětluje David Steffek v rubrice Pohyb a sport.
Rubrika Ochrana obyvatelstva představuje komplexně pojaté vzdělávací materiály projektu „Hasiči pro školy“.
Říká se, že dobro zkrášluje a dobročinnost znamená konat dobro, čímž pomáháme ostatním, ale v důsledku i sami
sobě, napsal Tomáš Hanák, když jsme ho požádali o úvodní text do rubriky Konáme dobro, ve které pan ředitel
Jan Voda popisuje principy, které při organizování dobročinných aktivit u nich ve škole uplatňují.
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Časopis pro všechny pedagogické pracovníky,
který se snaží pomáhat jim v jejich nelehké práci
a je zdrojem odborného vzdělávání a profesního
rozvoje. Nabízí pomoc při řešení reálných situací,
se kterými se učitelé setkávají. Prostřednictvím
špičkových odborníků na danou problematiku
přináší orientaci a tipy v moderních
pedagogických trendech, právní
problematice, managementu třídy,
způsobech hodnocení, didaktice jednotlivých
předmětů, rozvoji gramotností i v celkovém
pojetí kurikula.
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