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NA CESTĚ KE ŠKOLE 21. STOLETÍ -   Zámek Rychnov nad Kněžnou 
FESTIVAL O VZDĚLÁVÁNÍ 150 let po zavedení povinné školní docházky. 
Pro všechny, které to zajímá. 
 
středa 25. 9. 2019       13.30 – 15.30 hod  
 

Co má skutečný vliv na vzdělávání žáků- Zdeněk Dlabola 
 

V průběhu workshopu porovnáme svoji zkušenost s výsledky výzkumů v otázce "Co 
dělá efektivní učitel?". Zvláštní pozornost budeme věnovat výsledkům výzkumů, které 
zveřejnil J. Hattie ve své knize "Visible Learning for Teachers. Maximazing Impact on 
Learning" (2012). Ve videoukázce z hodiny budeme hledat příklady toho, co má na 
vzdělávací výsledky žáků vliv. 
 
Mgr. Zdeněk Dlabola - Lektor, mentor, vedoucí sekce vzdělávání v JOB - spolku pro 
inovace, člen realizačního týmu projektu Učitel naživo nadace Depositum Bonum. 
Působil v základním školství jako učitel a ředitel. Dlouhodobě se věnuje tématům 
zavádění inovací do vzdělávání.  

 

„V Učiteli naživo pracuji jako lektor kurzu mentorských 
dovedností pro provázející učitele. Podporujeme v něm 

efektivitu spolupráce a učení do projektu zapojených učitelů 
a studentů, ale také kultivaci a rozvoj metodického know-
how, které je v souladu s Vizí Učitele naživo. Společně s 
týmem vyvíjím program a jeho celkovou koncepci. 

 
Rád se věnuji vývoji a realizaci vzdělávacích programů, které 

hledají a objevují, mají silnou vizi, jsou komplexní, sdílí otevřeně 
své výstupy s ostatními (mimo program), ve kterých se mohu učit s ostatními členy 
týmu, ve kterých je příležitost získat zkušenosti, které považuji za smysluplné a 
potřebné (nejen pro mne, ale i pro ostatní). Rád se inspiruji těmi, kterých si vážím a 
kteří si váží mne, pro které není důležité jen to, CO se dělá, ale také PROČ i JAK se věci 
plánují, realizují a reflektují. A to vše v Učiteli naživo je hojně k dispozici, a proto jsem 
tady.“ 

AKCE JE PRO ZÚČASTNĚNÉ ZDARMA 
Přihlášení + další informace naleznete na www.sdruzenisplav.cz/cesta 

http://www.sdruzenisplav.cz/cesta

