Setkání SOR, spolků a studentů s vedením fakulty
4. 4. 2016
Koncepce oslav 70. výročí založení PedF UK
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Prezentace proděkana Zvírotského v příloze
Historie: 15. 11. 1946 – slavnostní zahájení činnosti PedF
Cíle: připomenout a oslavit zahájení činnosti PedF UK; pozitivní medializace fakulty;
navázání vztahů s veřejností, s uchazeči a absolventy; potvrdit význam PedF UK;
prokázat tvůrčí a organizační potenciál; stmelení akademické obce + vylepšení klimatu
fakulty; možné naše nápady na akce musí mít zacílení, např. na rodinné příslušníky
zaměstnanců; zapojení co nejvíce lidí
Principy: odbornost, originalita, otevřenost
Program: bude vytvářet celá akademická obec i neakademičtí pracovníci; výbor
(speciálně ustanoven) – musí být zajištěna kontinuita
naplánované akce: Universum Locus, akce od KITTV, KDMD, KPPg, KPsych,
KDDD (výstava + publikace), výzdoba vestibulu (výstava o vzdělávání, o historii
fakulty, o budově), tři kulaté stoly pro odbornou veřejnost (témata: Jsou pedagogické
fakulty popelky univerzit?, Spoléhá naše společnost na učitele?, otevřené téma), 15. 11.
– slavnostní konference
další naplánované: 70 rozhovorů s osobnostmi o fakultě (využití orální historie), 70
zasazených stromů poznání (na pozemcích spolupracujících škol, v Brandýse a na
místech, ke kterým má fakulta vztah), 70 ocenění pro žáky
možnosti akcí k výběru a doladění: den úklidu fakulty, kniha narozeninových přání,
70km v bazénu, 70 nových sov, 70 nejlepších vtipů, večírek sedmdesátiletých
(vstupenka sova), studentská konference, …
Organizace – speciálně ustanovený výbor - partneři/absolventi/akademici/zástupci
vedení/studenti/mimofakultní partneři, výbor bude pracovat i radit, nápady zasílat na:
pr@pedf.cuni.cz, plán na oslavy výročí schvaluje komise pro PR a poté kolegium
děkanky
Plán:
Informační platformy a propagační materiál - plazma, FB, možné vlastní webovky
(spíše ano – Martin Beneš), dárečky, samolepky s logem, placky se sovou
Otázky na zamyšlení: Jak se můžu do oslav zapojit já? Koho bychom měli na oslavy
či vybrané akce pozvat? Jaká hudba se k oslavám fakultních narozenin hodí? Co má
naše fakulta nejraději?
Termíny: do 20. 4. návrhy na možné akce, nápady, jak se zapojit, návrhy na
významné osobnosti, s nimiž bude udělán rozhovor apod. posílat na adresu: na
pr@pedf.cuni.cz, na začátku května bude program oslav schvalovat komise, poté
kolegium děkanky; květen – listopad – výzdoba, realizace, …

Podněty od studentů
Špatné podmínky v Celetné – neuklizené prostory, nedoplněný toaletní papír => předá
se k řešení na příslušná místa (pozn.: budova není ve správě PedF UK)
Nástěnka vedle vrátnice: Studenti z oborovek (ať Celetná, nebo Myslíkova) mohou
používat nástěnku.
Velké poděkování Drosophile za odstranění nápisů na pánských toaletách.

D-DUR nebo Pedagogické dny




Představení plánu na další rok – rozsáhlejší, více a včas propagovat, …. , D-DUR na
další fakulty.
Pedagogické dny na naši fakultu - koncerty, konference, workshopy, výstavy, kulaté
stoly.
Podrobnější představu pošle Verča Matějová do konce příštího týdne.

Webové stránky seznamovacích kurzů




Bude sloužit stejný web jako loni - http://seznamovak.pedf.cuni.cz/
Aktualizace seznamovacích kurzů pro akad. rok 2016/2017 od 16. dubna 2016
posílat Michalovi Dudkovi (michal.dudek.it@gmail.com) a v kopii Veronice
Laufkové (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz)
Požadavky na seznamováky - finanční náklady (materiál, výlohy navíc apod., ale nelze
proplácet účastnické poplatky nastupujícím studentům) posílat Veronice Laufkové do
konce dubna 2016

Letní tábory pro všechny (mimofakultní projekt)








Rizan Badalli, podrobněji viz prezentace v příloze
pro všechny děti – z dětských domovů, vegetariány, muslimy, křesťany, …; vouchery
pro děti z domovů za symbolickou 1 Kč; novinka pro letošek – začlenit děti se
sluchovým postižením a se specifickými stravovacími návyky
centrum v Praze a Karlových Varech, tři běhy táborů; chystané – víkendové
a příměstské tábory (zimní tábor a další léto)
vedoucí jsou akreditovaní MŠMT + vyškolení zdravotníci (ČČK), možnost doškolování
oddílových vedoucích
možná spolupráce pro spolky a SOR na PedF UK – propagace na úrovni rad a spolků,
možnost účastnit se táborů jako vedoucí, seberealizace, možnost ovlivnit chod tábora
Dotazy, náměty, komentáře posílat na email: badalli@seznam.cz, info@pratelehor.cz
Návrh – realizovat příměstské fakultní letní tábory pro děti, tato myšlenka bude dále
promyšlena a příp. realizována
Příští schůzka se bude konat 2. června od 16:30 ve Velkém sále.
Zapsaly: Daniela Čechová, Veronika Matějová

