
bEDUin 

Co přinesl týden 8.-14.11.2010

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

• Co má společného sexuální a etická výchova (EV)? Za oběma stojí politikaření. V otázce 
sexuální výchovy se konečně zvedla vlna podpory a vznikla petice za její výuku, která tak 
vyrovnává misku vah po prázdninovém tažení Výboru na obranu rodičovských práv.  U EV je 
vše však komplikovanější. V minulém týdnu se konala již další konference pořádaná MŠMT, 
kde nevíme úplně co pořešila, ale opět se zde objevila zcela mylná argumetace, že v 
rámcových programech není vzdělávací obor zaměřený na osobnostní rozvoj dětí. Když však 
platné rámcové programy prostudujete, zjistíte, že průřezové téma osobnostně sociální 
výchova se této oblasti věnuje hodně. Co tedy vedlo zastánce k prosazení oboru etická 
výchova? 

• Otázka testování je stále živá. Komentář Jak se v Kocourkově maturovalo z tělocviku Davida 
Součka ze společnosti Kalibro s humorem ukazuje na všechny problematické oblasti 
současné maturity.  Pro plastičtější obraz problematiky testování je možné si vyslechnout 
pořad Studio Stop Českého rozhlasu, který přináší pohledy jednotlivých stran – ředitelů škol, 
expertů a MŠMT.

O čem se diskutuje (výběr z diskuzních serverů)

• Jednota školských matematiků a fyziků vydala stanovisko k maturitě  . -  
www.ceskaskola.cz – z diskuse pod článekm je patrné, že nevíme, jak se má matematika 
vyučovat a jak ji zkoušet.

• Cestou drahých rituálů   – www.blog.aktualne.cz (Ondřej Šteffl) – z diskuse je jasně 
patrné, že chybí jasná vzdělávací politika státu a cíl, ke kterému by školy měly směřovat. 
Odpadlo by tak bezbřehé diskutování o smyslu a byla by možnost se věnovat samotnému 
obsahu.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

• 16.11. Centrum pro rodinu – seminář „Práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí“ 
(Praha)

• 16.11. Vzdělání21 – konference „Úspěšný žák digitálního věku" (Karlovy Vary)

• 17.-19.11. Asociace církevních škol – konference zástupců církevních škol (Kroměříž)

• 18.11. SKAV – kulatý stůl „Podpora výuky průřezových témat“ (Praha)

• 19.11. Vzdělání21 – konference „Úspěšný žák digitálního věku" (Jihlava)

• 20.11. PAU – regionální setkání (Velké Němčice)

• 20.11. TEDxPrague – setkání k tématu Děti – naděje a vzdělávání (Praha)

Informace vám přináší EDUin, o.p.s. 
zabývající se medializací tématu 
vzdělávání. Více o nás na 
wwww.eduin.cz.

průvodce světem vzdělávání
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http://www.ceskaskola.cz/2010/11/stanovisko-spolecnosti-ucitelu.html
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2185162&drm=
http://eduin.cz/titulka/jak-se-v-kocourkove-maturovalo-z-telocviku/
http://www.msmt.cz/pro-novinare/promena-skoly-eticka-vychova
http://www.lidovky.cz/vznikla-petice-na-podporu-sexualni-vyuky-fgj-/ln_noviny.asp?c=A101111_000015_ln_noviny_sko&klic=239862&mes=101111_0
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