FESTIVAL INSPIRACE
V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 2022

INSPIRUJEME učitele přírodních věd v šíři možností, nápadů
a přístupů k výuce odborných předmětů. SDÍLÍME zkušenosti
mezi učiteli. PROPOJUJEME výuku do mezipředmětových celků.
Festival organizujeme pro správní obvod ORP Frýdek-Místek
a je v našem regionu UNIKÁTNÍ.
Get in touch with our broker (Geoffrey Davis) at 123-456-7890 or
hello@reallygreatsite.com for available schedules.

INSPIRUJTE SE PŘÍRODOU, RADUJTE SE VĚDOU
FESTIVAL INSPIRACE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH 2022
TERMÍN: 31. 8. 2022, 9 -16 h
POŘÁDAJÍCÍ ŠKOLA: ZŠ národního umělce Petra Bezruče,
ve spolupráci se SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, F-M
Setkáte se s inspirativními a zkušenými lektory. Prožijete zajímavé
dílny pro první i druhý stupeň. Získáte inspiraci do své výuky,
praktické

ukázky,

zajímavé

materiály

a

odkazy.

Budeme

sdílet

zkušenosti, diskutovat a prožívat. Čeká vás zajímavý program včetně
občerstvení.

DÍLNY FESTIVALU
Přírodovědné vzdělávání pro budoucnost - mezioborová
spolupráce napříč stupni vzdělávání - Mgr. Monika Chrobáková
a Mgr. František Brauner, Ph.D.
Jak může matematika pomoci dětem samostatně objevovat
fyzikální vzorce - Mgr. Tomáš Chrobák a Mgr. Tomáš Pyško
Globe - bádáme o přírodě a pomáháme jí - Mgr. Hana Svobodová
Kooperativní výuka v geometrii - Mgr. Sandra Holáková
Nebojme se 3D prostoru - Mgr. Zbyněk Šostý, Ing. Vítězslav Viliš,
Mgr. Lukáš Maršálek
Tvorba zahrady jako ideálního vzdělávacího prostředí - MgA. David
Vašina
Psychohygiena pro učitele - Mgr. Radek Chrobák

PŘIHLAŠOVÁNÍ A VSTUPNÉ
Festival je financován statutárním městem Frýdek-Místek
a MAS Pobeskydí, z.s.
Více o festivalu, jeho průběhu i reportáže z předchozích ročníků
naleznete na našich webových stránkách www.festival-inspirace.cz.
Účast je možná po přihlášení na odkaze ZDE.
Těšíme se v srpnu na inspirativní setkání!

PŘEDNÁŠEJÍCÍ A LEKTOŘI
PhDr. BcA. Sandra Holáková
certifikovaná lektorka výuky matematiky Hejného metodou,
učitelka na SMZŠ Rozmarýnová v Brně
Mgr. Monika Chrobáková
učitelka přírodních věd, mentorka a lektorka badatelsky
orientované výuky, členka PISA Expert Group za ČR,
místopředsedkyně Národního kabinetu Přírodovědné vzdělávání,
pedagogická konzultantka PŠÚ, finalistka GTP CR 2019
Mgr. Hana Svobodová
lektorka, metodička, konzultantka, autorka či spoluautorka
několika metodik pro učitele
Mgr. František Brauner, Ph.D.
učitel přírodních věd, lektor v oblasti CLIL a kreativní výuky
biologie a chemie, finalista GTP CR 2019
Mgr. Tomáš Chrobák
učitel a lektor matematiky Hejného metodou, člen Národního
kabinetu matematiky, vítěz GTP CR 2019 a světový finalista ceny
GTP 2020
Mgr. Radek Chrobák
psycholog, cestovatel a ultramaratonec
Mgr.Lukás Maršálek
učitel informatiky, lektor robotiky, koordinátor ICT
Mgr. Tomáš Pyško
lektor robotiky, učitel fyziky a technické i polytechnické výchovy,
výchovný poradce
Mgr. Zbyněk Šostý
koordinátor ICT, lektor, ředitel ZŠ národního umělce P. Bezruče
Mgr. David Vašina
produktový a grafický designer se zaměřením na udržitelné
projekty a vzdělávání
Ing. Vítězslav Viliš
učitel informatiky, lektor robotiky, koordinátor ICT

