LETNÍ SEMINÁŘ

OSVĚOVNA I. ANEB OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ
PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ MŠ /
„NA MÍSTA – PŘIPRAVIT – POZOR – TEĎ!“
JAK DOBŘE ZAČÍT NOVÝ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Seminář doplněný o prvky pedagogiky Franze Ketta s hostujícími lektorkami
Renatou Berger a Ninou Hula z Vídně
Číslo akreditace MŠMT: MSMT- 758/2017-1-96
Termín: 30. – 31. 8. 2018

TÉMA SEMINÁŘE
Tématem semináře bude obrazně řečeno, jak naplánovat cestu, přezkoušet vybavení, obstarat zásoby,
natankovat a seznámit se se skupinou cestujících.
Začít dobře nový školní rok v mateřské škole předpokládá promyšlené plánování.
Pravidelné ohlédnutí a evaluace nabízí šanci pro smysluplnou práci a otevírá nové monosti.
Se zaměřením na potřeby dětí a jejich kompetence je moné dobře projít cestou novým školním rokem.
Zkušené lektorky s dlouholetou praxí v českých a rakouských mateřských školách se podělí o své
zkušenosti a nabídnou konkrétní inspiraci pro:
Osobnostní rozvoj učitelky – učitele MŠ, její/jeho vliv na děti a klima ve třídě, základní otázky
pro sebereflexi: Jaký jsem učitel/učitelka? Jakým bych chtěl/a být učitelem/učitelkou? A co pro
to musím udělat?
Komunikační dovednosti – komunikace s dětmi a rodiči – komunikační styly, komunikace osobní
a funkční, oprávněné poadavky, efektivní a neefektivní komunikace, řešení problémů
a prezentační dovednosti.
Sociální rozvoj - emoce a vytváření emočně příznivého klimatu v mateřské škole a význam
pravidel pro klima třídy.
Prevence syndromu vyhoření - jak si udret příznivou „pedagogickou kondici“ při práci s dětmi
předškolního věku.

CÍL SEMINÁŘE
Získání praktických dovedností pro vlastní osobnostní rozvoj a posun v sociálním prostředí mateřské
školy, zkvalitnění vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku.

ROZSAH SEMINÁŘE
16 hodin (2 vyučovací dny)

FORMA VÝUKY
Dílna, workshop, seminář, diskuse, činnostní a proitkové formy vzdělávání. Seminář probíhá v českém
jazyce. Pro část vedenou rakouskými lektorkami je zajištěno tlumočení.

CENA SEMINÁŘE
1600 Kč (vč. DPH)
(cena zahrnuje komplexní zajištění kurzu, vč. studijních materiálů, certifikátu o absolvování a zajištění
občerstvení v průběhu seminářů).

ABSOLVENTI SEMINÁŘE
budou schopni cílené sebereflexe a rozvoje svých osobnostních předpokladů a sociálních dovedností
pro práci s předškolními dětmi;
osvojí si hry a techniky směřující k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí i dospělých;
obdrí certifikát akreditovaného kurzu.

KAPACITA SEMINÁŘE
40 osob

Organizační informace:
Kontaktní osoba pro obsahovou část:
Tomáš C. Havel - tel. 731 402 878, e-mail: cyril.havel@gmail.com
Kontaktní osoba pro přihlášení, ubytování:
Bc. Dana Broová - tel. 602 269 434, e-mail: dbrozova@frov.jcu.cz
V případě zájmu je moné rezervovat ubytování v místě konání kurzu (od 300 Kč/osoba/noc);
http://www.mevpis.cz/cs/
V případě zájmu o účast se registrujte on-line:
https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=11044

Lektorské zajištění:

Dr. Theol. TOMÁŠ CYRIL HAVEL
Římskokatolický duchovní a náboenský pedagog. Vystudoval teologii a náboenskou pedagogiku na Vídeňské
univerzitě. Vyučuje na 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.
Učitelka, autorka mnoha pedagogických a metodických materiálů k předškolnímu vzdělávání a k výuce
náboenství. Garantka a lektorka Pedagogiky Franze Ketta v ČR.

RENATE BERGER
Dlouholetá ředitelka mateřské školy a jeslí ve Vídni, Kett-pedagoka, šťastná babička čtyř vnoučat.

NINA HULA

Mgr. EVA SVOBODOVÁ

