Svět se změnil, ale školám je dobře v 19. století
Školství vypadá jako zdánlivě nehybný systém. Přísliby reforem však často
končí zklamáním a je lehčí se obracet ke "starým dobrým časům". Nová
kniha Tomáše Feřteka Co je nového ve vzdělávání vychází z tohoto bodu
společenské diskuze.
Kniha zařazuje změny probíhající v posledních desetiletích v České republice do celosvětového
kontextu a vysvětluje, co je to „skryté kurikulum“, jaké postoje ke světu a společnosti ve školách
vyučujeme, aniž si toho jsme často vědomi.
Proč Tomáš Feřtek knihu napsal? „Setkávám se často i se vzdělanými a erudovanými lidmi,
kteří nerozumí tomu, proč se nelze vrátit k podobě vzdělávání z minulého století a jen ho naplnit
novým obsahem. Proto jsem s potěšením využil nabídky Nové besedy a napsal strunou knížku
pro laiky, která vysvětluje, co způsobilo ty radikální změny, a jaké cesty se nabízejí do
budoucna.“
Taťána le Moigne, ředitelka Google Česká republika a Slovensko, CEO 4bambini knihu vnímá
jako svěží zamyšlení nad vývojem vzdělávání. „Doporučuji všem, jimž leží na srdci budoucnost
naší civilizace. Jisté je jen jedno: Všechno bude jinak.“

Představení knihy za účasti autora a vydavatele se koná ve středu 4. listopadu v 15:30
v EDUpointu Skautského institutu na Staroměstském náměstí.
| Obsah |
| Ukázka z kapitoly Proudy a protiproudy. Proč neexistuje ve vzdělávání jedna správná cesta? |
| VIDEO: Jaké knihy ovlivnily Tomáše Feřtka? |

Co je nového je profilová edice pro všechny zvídavé, kteří nemají čas na tlusté knihy.
Renomovaní autoři na osmdesáti stranách a srozumitelným jazykem shrnují stav bádání,
aktuálně zkoumané otázky a myšlenkové proudy z nedávného vývoje v daném oboru. První díl
edice, Co je nového v biologii od Antona Markoše vyšel v říjnu 2015.
Co je nového ve vzdělávání vydává Nová beseda, nezávislé nakladatelství, které zkoumá
a zviditelňuje souvislosti mezi specializovanými oblastmi poznání. Kniha je dostupná
v e-shopu nakladatele https://novabeseda.cz a v kvalitních knihkupectvích.

Zaujala vás kniha a chcete napsat recenzi či udělat rozhovor s autorem?
Požádejte o recenzní výtisk.
Kontakt pro média:
Ivana Lukeš Rybanská
T: 777 291 583
M: ivana@novabeseda.cz
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Jaké otázky hýbou zdánlivě nehybným
systémem?
Zapomeňte na tu poslední i všechny příští
nepovedené reformy školství. Co může za problémy,
které dnes pozorujeme ve vzdělávacím systému? Tomáš Feřtek se zamýšlí nad vlivem poznatků
neurověd, technologického boomu i sociálních nerovností na dnešní školy. Popisuje, jak se mění
způsob nabývání vědomostí, prohlubování poznání či motivace učit se. Situaci ve školství, jak je
popisována v médiích, dává autor do kontextu a ukazuje proměnu českého školství za
posledních deset let.

O autorovi
Tomáš Feřtek se ve svém odborném působení i publicistické práci věnuje zejména vzdělávání,
ekologii a venkovu. Pracuje též jako scenárista a dramaturg. Ve veřejné diskusi o vzdělávání se
angažuje také jako spoluzakladatel a spolupracovník renomované společnosti EDUin. Je autorem
několika turistických průvodců po Česku a knih Rodiče vítáni – Praktický návod, jak usmířit
rodiče a učitele našich dětí (2011)

