Alternativní přístupy k výchově a vzdělávání
1.
Chceme, aby každý žák zažil úspěch / Jitka Kmentová ; [Autor interview] Táňa
Pikartová – cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 27, č. 12 (2019), s. 5.
Informace o pražském gymnáziu Na Zatlance. Dle ředitelky Jitky Kmentové je
gymnázium proinkluzivní, stará se o talentované, vychází vstříc cizincům,
využívá projektovou výuku, propojuje školu s reálným životem a vede studenty k
samostatnosti. Studijní program Objevovat a rozvíjet představuje klasické
všeobecné gymnázium s posílenou výukou jazyků. Experimentální třída ALT je
moderní vzdělávání inspirované zkušenostmi ze zahraničí. Učební plán je
rozdělen na tři tematické bloky a samostatné předměty – český jazyk, cizí jazyky,
matematika a tělesná výchova. Pro studenty je samozřejmostí účast na expedicích
a dobrovolnictví.
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2.
Stačí vyrazit ven / Martin Kříž, Justina Danišová ; [Autor interview] Jiří Majer –
cze
In: Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže -- ISSN
1212-5016 -- Roč. 21, č. 4 (2019), s. 14-16.
Rozhovor s ekopedagogem Martinem Křížem a metodičkou vzdělávacího centra
Tereza Justinou Danišovou o prolínání formálního a neformálního vzdělávání ve
výukovém konceptu s názvem Učíme se venku. Cílem této iniciativy je
propojování a podpora učitelů, rodičů a odborníků, aby se každé dítě v České
republice mohlo zdravě rozvíjet hrou a učením venku, a to nejen občas, ale každý
den. Činnost sdružení směřuje také ke zřizovatelům nebo médiím z důvodu
osvěty veřejnosti, změny legislativy a rozvoje spolupráce zapojených organizací.
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3.
Pátek je dnem venku : jak se zaplňuje bílé místo na křivoklátské mapě /
Radmil Švancar – cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -Roč. 122, č. 27 (2019), s. 9-11.
Od září roku 2017 funguje nová škola na Křivoklátsku. Původní škola postupně z
důvodu malého počtu dětí zanikla. Současnou školu založili manželé Jakubíčkovi
v blízkosti pivovaru. Využívají prvky různých typů pedagogiky a výchovy
(Montessori, Hejného, sfumato, příklon k přírodě). Ve škole začínalo 15 žáků, v
současnosti je jich 20 ve smíšených třídách. Škola je určena pouze pro první
stupeň.
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