SEMINÁŘE PEDAGOGIKY
FRANZE KETTA 2020
Úvod do pedagogiky Franze Ketta (40 hod. kurz)
Základní kurz pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na předškolní
vzdělávání (160 hod. kurz)

OBSAH A CÍLE SEMINÁŘŮ
Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl
v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. U jeho vzniku byli Sr. Esther Kaufmannová
a Franz Kett.
Původně se tento pedagogický směr rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními dětmi
pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj vyvinul
samostatný pedagogický systém, který má
své specifické postupy, principy, metody
práce a pomůcky a je vhodný pro všechny
věkové skupiny, nejen v křesťansky
zaměřených školách.
V současné době rozvíjí tento pedagogický
směr Franz-Kett- Pädagogik GSEB e. V.
a v návaznosti na něj Společnost Pedagogiky
Franze Ketta, z. s., vzdělávací instituce
akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP.
Absolventi/absolventky kurzu budou
teoreticky a prakticky uvedeni do technik
a strategií pedagogického směru nazývaného Pedagogika Franze Ketta.
Způsoby práce uvedeného pedagogického směru jsou efektivním prostředkem, jak u dětí předškolního
a mladšího školního věku podporovat v souladu s RVP PV a ZV prosociální kompetence

se zaměřením na všímavost a ohleduplnost k ivotu a světu.
Oba kurzy jsou akreditovány MŠMT a Úvodní kurz pedagogiky Franze Ketta je definován v souladu
se šablonovým seminářem I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ (40 hodin). To znamená, e pokud
bude mít MŠ o tuto formu DVPP zaádáno "v šablonách", mohou jej účastníci, resp. mateřské školy,
z těchto šablon financovat.

1) Úvod do Pedagogiky Franze Ketta - akreditovaný kurz (40 hod. kurz)
Absolventi/absolventky získají:

Základní vhled do filozofických, teologických a psychologických základů pedagogického směru.
Vhled do stavby jednotky a základních didaktických principů a dalších specifických způsobů
práce pedagogického směru.
Dovednost realizovat vzdělávací jednotku podle stanoveného metodického postupu
a modifikovat ji pro vlastní praxi.
Způsob zakončení:

Úvod do pedagogiky Franze Ketta - na základě aktivní účasti získá účastník certifikát vydaný
Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Termíny kurzu:

24. - 25. 4. 2020

29. - 30. 5. 2020

12. - 13. 6. 2020

Cena kurzu: 3.000,- (vč. DPH)
Kapacite kurzu:

max. 30 osob

Odkaz k přihlášení: https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=12784

2) Základní kurz pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na předškolní
vzdělávání - akreditovaný kurz (160 hod. kurz)
Navazující kurz pro úspěšné absolventy kurzu Úvod do pedagogiky Fr. Ketta nebo pro další zájemce,
kteří tento kurz absolvovali v minulých letech.
Absolventi/absolventky získají:

Znalost základních didaktických principů, forem, metod a dalších specifických způsobů práce
pedagogického směru a dovednost je aplikovat v praxi.
Dovednost vytvářet a realizovat vzdělávací nabídku na aktuální téma konkrétní vzdělávací
oblasti nebo jako didaktický projekt pro skupinu dětí v rámci preprimárního a primárního
vzdělávání včetně dětí mladších dvou let.
Kompetenci uplatňovat přístupy pedagogického konceptu v rámci klimatu pedagogického
zařízení a v rámci řízení a managementu školy.

Způsob zakončení:

Navazující moduly základního kurzu pedagogiky Franze Ketta - odevzdání písemné práce
dokládající vytvoření, realizaci a evaluaci vzdělávací nabídky, pro všechny účastníky certifikát
vydaný Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, dále pro zájemce certifikát Společnosti
Pedagogiky Franze Ketta; pro udělení certifikátu vydaného Franz-Kett-Pädagogik GSEB e. V. je
dále nutná doloená praxe a aktivní členství.
Termíny kurzu:

od září 2020 - konkrétní termíny budou upřesněny po dohodě s lektory
Cena kurzu:

12.000,- (vč. DPH) cena zahrnuje kompletní zajištění kurzu, vč. studijních
materiálů, certifikátu o absolvování a zajištění občerstvení v průběhu
seminářů).

Rozsah kurz: celkem 160 hod. akreditovaného kurzu (tj. 16 vyučovacích dvoudenních bloků

po 8 hod. (vdy pátek + sobota) + letní kurz 32 hod.)
Kapacite kurzu:

max. 35 osob

Odkaz k přihlášení: https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=12861

Realizováno ve spolupráci s:
Společnost Pedagogiky Franze Ketta, z. s. - http://www.kett.cz
Franz-Kett-Pädagogik GSEB e. V. - https://kett-paedagogik.de
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
a psychologie JCU, Obor Učitelství pro mateřské školy.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky

MÍSTO KONÁNÍ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod, Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační
středisko ochrany vod Vodňany
Na Valše 207, 389 01 Vodňany (vjezd z Říční ulice – vyhrazené parkoviště)

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Registraci proveďte on-line prostřednictvím odkazu uvedeného u příslušného kurzu.
V případě dotazů kontaktujte Bc. Danu Broovou – organizační zajištění akce,
tel. + 420 602 269 434, e-mail: dbrozova@frov.jcu.cz
V případě zájmu o ubytování v průběhu kurzu je moné rezervovat ubytování předem e-mailem:
dbrozova@frov.jcu.cz. Cena od 300 Kč/osoba/noc; http://www.mevpis.cz/cs/. Ubytování se nachází přímo
ve středisku MEVPIS Vodňany, Na Valše 207, Vodňany.
Kontaktní osoba – obsahová část: Tomáš C. Havel - tel.+420 731 402 878,
e-mail: cyril.havel@gmail.com

LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ

DR. THEOL. TOMÁŠ CYRIL HAVEL (1978)
Římskokatolický duchovní a náboenský pedagog. Vystudoval teologii a náboenskou pedagogiku na Vídeňské
univerzitě. Vyučuje na TF JU a VOŠ pedagogické ve Svatém Jánu pod Skalou a je lektorem kurzů pro pedagogy
v ČR i v zahraničí. Je autorem několika především náboenskopedagogických publikací, ve kterých se teoreticky
i prakticky věnuje především pedagogice Franze Ketta

MGR. EVA MUROŇOVÁ PH.D. (1967)
Učitelka, autorka mnoha pedagogických a metodických materiálů k předškolnímu vzdělávání a k výuce
náboenství. Garantka a lektorka Pedagogiky Franze Ketta v ČR.

