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Montessori nejen na prvním stupni základní školy / Markéta Olbertová ; [Red.] Jana 
Kratochvílová -- cze 
In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 139, č. 2 
(2014/2015), s. 5-9. 
 
Rozhovor s ředitelkou ZŠ Brno, Gajdošova o zkušenostech s montessoriovskou pedagogikou na 
1. i 2. stupni základní školy. Pohled učitelů-kolegů, podpora a pochopení rodičovské veřejnosti. 
Zobrazení principu svobody, svobody pro tvůrčí sílu ve výuce na druhém stupni, role učitelů. 
Odlišnosti od tradiční základní školy. 

montessoriovskýsystém ; výchovný systém ; základní škola ; první stupeň ; druhý stupeň ; 
výchovně vzdělávací principy ; vyučovací metoda ; alternativa ; alternativní škola ; Montessori, 
Maria, ; Montessori, Maria, ; Základní škola Gajdošova (Brno, Česko) ; Brno (Česko) 

ABA012 
http://katalog.npmk.cz/documents/434538 
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Filozofujeme s dětmi, aneb, Dialogický způsob komunikace / [Autor interview] Iva 
Kvašňáková -- cze 
In: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Roč. 20, č. 11-12 
(listop.-prosinec) (2014), s. 16-18. 
 
Rozhovor s britským lektorem, který v České republice pořádá semináře pro učitele občanské 
výchovy v rámci projektu Filozofie pro děti (P4C). Jde o kurzy, které učitelům mají pomoci 
nastavit společný dialog s žáky o problémech dnešního světa. Principy filozofie pro děti 
podporují klíčové prvky rozvojového vzdělávání a pomáhají dětem rozvíjet dovednosti a postoje 
v tomto rozmanitém a měnícím se světě. 

občanská výchova ; globální výchova ; globalizace ; filozofie ; dialog ; komunikace ; žák ; 
rozvíjení schopností ; hermeneutická pedagogika ; další vzdělávání učitelů ; učitel ; seminář ; 
kurs ; názor ; Filozofie pro děti (P4C) ; rozvíjející učení 

ABA012 
http://katalog.npmk.cz/documents/433078 
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ARPOK, o. p. s. a globální rozvojové vzdělávání /   Lenka Pánková -- cze 
In: Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství -- ISSN 1211-
6858 ISBN (váz.) -- Roč. 21, č. 1-2 (leden-únor) (2015), s. 30-31. 
 
Globální rozvojové vzdělávání, nezisková organizace ARPOK pomáhá učitelům učit a 
začleňovat globální témata (lidská práva, chudoba, migrace aj.) do výuky. Metodické materiály. 
Rozvojová témata v projektových dnech. Výukové programy pro žáky 1. a 2. stupně základních 
škol a škol středních, publikace. 

globální výchova ; globalizace ; výuka ; základní škola ; střední škola ; další vzdělávání 
učitelů ; metodika ; publikace ; vzdělávací program ; vzdělávací projekt ; organizace ; 
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje ABA012 
http://katalog.npmk.cz/documents/435355 
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