Vážené a milé dámy, pánové,
dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na Mezinárodní sympozium s názvem „Jednoduše pomalu spolu“,
které bude věnováno pedagogice Franze Ketta a plánujeme ho zrealizovat na středisku MEVPIS
Vodňany Na Valše 207 (vjezd z Říční ulice), 389 01 Vodňany v termínu 17.–18. 06. 2022.
Pro závazné přihlášení prosím vyplňte dotazník přes níže uvedené odkazy (jiné způsoby přihlášení
nebudou akceptovány), nejpozději do 17.05.2022:
-

Účastník z ČR: https://forms.gle/H98g4cgMoxob7HzD6
Účastník mezinárodní: https://forms.gle/XBHBGNhbyWYmQN1j9

Účastnický poplatek je stanoven na 2.000,- / dvoudenní kurz a zahrnuje kompletní zajištění kurzu.
V případě, že se po závazném přihlášení nebudete kurzu moci zúčastnit, prosím dejte nám obratem
vědět.
Předpokládaný program sympozia
Pátek 17. 6. 2022
od 15.00

PŘÍJEZD, KÁVA, OBČERSTVENÍ

16.00

zahájení, informace, rozdělení do skupin

16.30 – 19.00

společný program – Franz Kett (Margot Eder), Eva Muroňová (Tomáš C. Havel)

19.30

VEČEŘE, KULTURNÍ PROGRAM

Sobota 18. 6. 2022
7.30

ranní zamyšlení pro zájemce

8.00

SNÍDANĚ

9.00 – 12.30

práce ve čtyřech skupinách
1. skupina: MŠ a praxe pedagogiky Franze Ketta
2. skupina: Vedení MŠ a praxe pedagogiky Franze Ketta
3. skupina: Náboženské vzdělávání a pedagogika Franze Ketta
4. skupina: Osobnostní rozvoj pedagoga a pedagogika Franze Ketta

12.30 – 13.30

OBĚD

13.30 – 14.00

práce ve čtyřech skupinách: příprava prezentace výstupů ze skupin

14.15 – 16.00

prezentace práce jednotlivých skupin

16.00

COFFE BREAK

16.00

evaluace, vize

17.00

ukončení

Neděle 19. 6. 2022
8.00

snídaně

9.30

bohoslužba

10.30

odjezd do Českých Budějovic, prohlídka pivovaru Budvar, oběd

S pozdravem a přáním krásného dne a pevného zdraví
Eva Muroňová
Dana Brožová
Tomáš C. Havel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích využívá Vaši e-mailovou adresu k zasílání informativních zpráv, pozvánek na semináře apod.
Vaše e-mailová adresa (jakožto Váš osobní údaj) je zpracovávána v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení EU o
ochraně osobníc údajů (GDPR), neboť toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Pokud si nepřejete, abychom Vaši e-mailovou adresu nadále zpracovávali a využívali, sdělte nám to, prosím, bez zbytečného
odkladu.

