Co je u nás nového?
Milé kolegyně, milí kolegové, jsme tu s novou porcí novinek z Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého a jejího portálu Učitel21. Protože jde o první newsletter v letním semestru,
přinášíme nejen články o pedagogických tématech a tipy do praxe, ale vzhledem k personálním
změnám ve vedení fakulty také pozdrav nového děkana fakulty
doc. PhDr. Vojtecha Regece, Ph.D.

Vážené studentky
a studenti, vážené
kolegyně a kolegové,
mým původním záměrem
bylo přivítat Vás v novém
semestru a popřát Vám,
aby pro Vás byl co nejvíce
úspěšný a abyste se na
Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého
v Olomouci cítili příjemně
a spokojeně.
Události posledních dnů ale dramaticky proměnily vnímání našich priorit a to, co si nyní všichni
nejvíce přejeme, je mír a bezpečí. Rád bych vyjádřil svou upřímnou podporu ukrajinskému
This issue's
národu a studentkám a studentům z Ukrajiny, kteří jsou součástí naší akademické obce. Rád
stylish reads:
bych Vás ubezpečil o tom, že v součinnosti s rektorátem a dalšími aktéry aktivně monitorujeme
L A Ysituaci
E R YaOjsme
U R připraveni – spolu s Vámi – pomáhat. Více se dozvíte v našem newsletteru a na
C L Okomunikačních
T H E S L I K Ekanálech fakulty a univerzity.
A PRO- 3
Přeji Vám pokud možno poklidný semestr –
doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Univerzita Palackého
se zapojuje do pomoci
Ukrajině
Pedagogická fakulta UP odsuzuje agresi ruského
vládnoucího režimu a stojí za našimi ukrajinskými
přáteli. Naše fakulta je připravena poskytnout ukrajinským studentům PdF UP maximální součinnost
a pomoc v této velmi tíživé situaci prostřednictvím
finanční podpory ve formě stipendia, dále psychologickou a sociální podporu, zprostředkování právních
služeb či další pomoc.

AKTUÁLNÍ
INFO

Pan děkan je se studenty a studentkami z Ukrajiny
v kontaktu; pokud máte zájem také pomoci, můžete
se připojit ke sbírkám na pomoc Ukrajincům nebo se
zapojit jako dobrovolníci přes Dobrovolnické centrum
UP. Pro více aktuálních informací sledujte naše
sociální sítě!

„Přestože se potýkám nejen se zrakovým
znevýhodněním, ale i s diabetem, snažím se vést
plnohodnotný život a předávat druhým radost z něj.
Zbožňuji poznávání nových míst i věcí, jsem
milovníkem kávy a příliš neumím odpočívat.“

Představujeme našeho
bloggera Benjamina
Levíčka

Benjamin je dalším z bloggerů, kteří nám pomáhají připravit studentky a studenty učitelství na
inkluzi tím, že sdílejí své postřehy a zkušenosti
ze života s postižením. Benjamin se potýká nejen
se zrakovým znevýhodněním, ale i s diabetem –
a jak říká, snaží se vést plnohodnotný život
a předávat druhým radost z něj. Je teprve
studentem gymnázia, ale už toho stihl hodně: je
skvělým muzikantem, rád píše, cestuje a věnuje
se digitálním technologiím. Jak slibuje, čtenáři se
mohou těšit na články o slastech a strastech
nevidomého diabetika v běžných situacích: ve
škole, při cestování nebo třeba v restauracích
a kavárnách.

VÍCE

„V mém blogu se dočtete
o tom, jaké je studium
a fungování nevidomého žáka
v kolektivu běžných lidí.
Psát budu také o tom, jak
mohu skloubit zrakové
znevýhodnění, diabetes
a technologie.“

Rozhovory se zajímavými osobnostmi

Potěšilo nás...
Během uplynulých 3 měsíců jsme měli
9000 unikátních návštěvníků!

VÍCE

Témata, aktuality, novinky z oborových didaktik

TÉMATA

Aktuálně...

AKTUALITY

Co je nového u našich bloggerů?

K BLOGŮM

Chtěli byste také
blogovat? Ozvěte se nám!

Jak se vám náš
portál líbí?
Napište nám!

U21 | Portál věnovaný pedagogickým tématům & učitelství
Komunitní a vzdělávací prostor pro všechny, kterým záleží na žácích, škole
a učitelství. Zapojte se do tvorby jeho obsahu!

Sledujte nás také na FB a připojte
se do naší skupiny!

Novinky z naší knihovny vzdělávacích zdrojů

KNIHOVNA

Portál Učitel21 | Články, blogy, videa, digitální vzdělávací zdroje
a materiály do výuky, učitelská témata, tipy do praxe...

Co je nového u našich
studentek a studentů?

VÍCE

Toxické
stereotypy
na internetu
aneb iniciativa
„Mlč, zlato“
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