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Pozvánka na on-line webinář pro učitele 

„Líný učitel“ 

Aktivita MAP č. 2.13/ IMAP č. 2.27 - PŘÍLEŽITOST 

Odborný lektor:  

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. - je učitel a školní psycholog. Kromě psaní knih vytváří 

učebnice, metodické texty, píše blog a spravuje facebookové stránky „Líný učitel“. 

Spolupracuje se vzdělávacími institucemi. Jako lektor realizuje pro různé vzdělávací 

organizace a ve sborovnách semináře s pedagogicko-psychologickými tématy jako jsou 

Líný učitel, Alternativní výukové metody, Třídní klima, Odměny a tresty ve školní praxi           

a další. Napsal knihy: Uč jako umělec, Líný učitel: Kompas moderního učitele, Líný učitel: 

Cesta pedagogického hrdiny, Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně, Moderní didaktika: 

Lexikon výukových a hodnotících metod, Odměny a tresty ve školní praxi, Učitel a rodič: 

Spolupráce, třídní schůzka, komunikace, Třídní a školní klima.  

 
Termín:   ve čtvrtek 29. dubna 2021, 13:00 – 16:30 hod. 

  

Webinář proběhne v platformě ZOOM meeting. Odkaz na webinář obdržíte v předstihu  

2 dní e-mailem. K webináři není třeba žádné speciální instalace, pouze počítač s kamerou.  

Vaše účast na semináři bude zajištěna zasláním vaší e-mailové adresy na e-mail: 

zuzana.salkova@smarv.cz do 23. dubna 2021. 

Program:  

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje 
pedagogům, jak kvalitně vzdělávat, a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se 
při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky 
a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí 
pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit 
a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci. 

• Líný učitel vyučuje 
• Líný učitel hodnotí 
• Líný učitel a jeho time management 
• Psychologie učiteli pomáhá 
• Ve třídě pracují žáci 
• Symetrie vyučování 
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Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný 
učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, 
představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je 
zaměřen na praktickou činnost ve třídě. 

 

Na setkání se těší za Tým MAP 
 
 
        Zuzana Šálková 

koordinátor IMAP 
 

  

      Markéta Poláchová Kropáčková   
                        hlavní manažer projektu  
           


