dičům i žákům v Plzeňském kraji poradí nový
web Technika a řemeslo, který společně s facebookovým profilem provede zájemce o technické obory školami a jejich aktuálními nabídkami.

době vysoké poptávky po pracovnících s technickým vzděláním může podobný portál znamenat pro mnohé dnešní mladé lidi vykročení směrem, který je v budoucnu dobře uživí.
-HJ-
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PRESTIŽNÍ ŠKOLA BASIS MÍŘÍ DO PRAHY

Rodilá Češka Olga V. Block je uznávanou
ekonomkou a pedagožkou. Po pádu železné
opony v roce 1989 se mj. jako proděkanka pro
studijní záležitosti na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze podílela na reformě
vzdělávání v tehdejším Československu. V roce
1996 se přestěhovala do Spojených států
amerických, kde o dva roky později s manželem
Michaelem založila první školu Basis.
PLACENÁ INZERCE

V úterý 6. 2. zveřejněný žebříček nejlepších veřejných škol ve Spojených státech obsadily školy
Basis, které založila spolu s manželem Čechoameričanka Olga Block. Díky výsledkům
v amerických testech AP (Advance Placement)
se členové sítě Basis umístili na prvních třech
příčkách. Olga Block se dlouhodobě věnuje
zlepšování výuky na základě statistických
dat. I díky tomu studenti školy běžně dosahují
nadstandardních výsledků v mezinárodním šetření PISA a již zmiňovaných zkouškách AP.
Školy Basis využívají vlastní unikátní systém
výuky postavený na využití teorie v praxi a na
učitelích, kteří jsou experty v předmětu, jenž
vyučují. Olga Block s manželem Michaelem
vytvořila unikátní platformu hodnocení studentů
i pedagogů, která umožňuje neustále zlepšovat
výsledky vzdělávání na základě analýzy dat
a vytváření moderních materiálů využívaných ve
výuce. V současnosti se připravuje otevření první
školy Basis v Evropě – v Praze. Předcházet tomu
bude otevření první mezinárodní mateřské školy
Basis Beginners Prague v září letošního roku na
pražském Břevnově.
-PMbřezen 2018 | MM Průmyslové Spektrum (Kaleidoskop)
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