Společnost
pedagogiky Franze Ketta, z.s.

Mezinárodní sympozium
10 let založení Společnosti pedagogiky Franze Ketta v České republice

JEDNODUŠE POMALU SPOLU
Příspěvek pedagogiky Franze Ketta k aktuálním otázkám vzdělávání
s dílnami osobnostně sociálního rozvoje pedagogů

19. 6. – 21. 6. 2020
ž Na Valše 207, 389 01 Vodnany
ž
MEVPIS Vodnany,
Cílem sympozia je podpořit osobnostně sociální rozvoj pedagogů prostřednictvím výměny pedagogických zkušeností. Prezentace zkušeností bude zacílena jednak na teoretickou a praktickou reflexi pedagogiky Franze Ketta, jednak na čtyři vybrané vzdělávací oblasti, ve kterých je
tato pedagogika rozšířena. Jedná se o oblast vzdělávání v mateřské škole, oblast řízení a managementu mateřské školy, oblast náboženského vzdělávání a oblast osobnostně sociálního rozvoje pedagoga. Výměna zkušeností a následná reflexe bude probíhat mezi účastníky z České republiky a z několika dalších evropských zemí (Německo, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Maďarsko).

PROGRAM
PÁTEK 19. 6. 2020
15.00			

Registrace, rozdělení do skupin

16.00			Slavnostní zahájení
16.30–19.00

Jednoduše, pomalu, spolu: vstupní referáty Franz Kett, Eva Muroňová

19.30			

Večeře, kulturní program

SOBOTA 20. 6. 2020
08.00			Snídaně
09.00–12.30

Práce ve čtyřech skupinách

			

(každá skupina má moderátora, tlumočníka, dva experty ČR/N)
1. skupina: MŠ a pedagogika Franze Ketta
2. skupina: Vedení MŠ a ZŠ a pedagogika Franze Ketta
3. skupina: Náboženské vzdělávání a pedagogika Franze Ketta
4. skupina: Osobnostní rozvoj pedagoga a pedagogika Franze Ketta

10.30–10.45

Coffee break

12.30–13.30

Oběd

13.30–14.00

Práce ve čtyřech skupinách: příprava prezentace výstupů ze skupin

14.15–15.00

Prezentace práce jednotlivých skupin

15.00–15.15

Coffee break

15.15–16.00

Prezentace práce jednotlivých skupin

16.00			Evaluace, vize
17.00			Ukončení

Š 21. 6. 2020
NEDELE
08.00			Snídaně

			Kulturní program – prohlídka Českých Budějovic
			návštěva pivovaru Budvar

CÍLOVÁ SKUPINA

Akademická obec, studenti a odborníci v oblasti předškolního a náboženského vzdělávání,
vyučující mateřských škol a prvního stupně základních škol, ředitelé mateřských a základních
škol, vyučující náboženství.

Š INFORMACE
ORGANIZACNÍ
Podmínky účasti: zaplacení příspěvku, aktivní zapojení ve workshopech a v následné diskuzi
Účastnický poplatek: 1800 Kč
Registrace: Přihlášení proveďte on-line prostřednictvím odkazu do 15. 5. 2020.
PŘIHLÁSIT
Předpokládaný počet účastník je 60–80 osob.
Kontakní osoba – organizační zajištění akce:
Mgr. Jana Kubínová, +420/  387 773 552, kubinova@tf.jcu.cz
Kontaktní osoba – obsahová část:
Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr. theol., +420/  731 402 878, thavel@tf.jcu.cz

UBYTOVÁNÍ

Možnost přiobjednat ubytování v místě konání:
Pro rezervaci ubytování kontaktuje Bc. Danu Brožovou s upřesněním termínu ubytování (od–do).
Upozorňujeme, že ubytovací kapacita je omezená, proto své ubytování rezervujte včas. Cena za
ubytování činí 300 Kč (dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami) nebo 400 Kč/ osoba/ noc
(jednolůžkový pokoj) dle typu ubytování a obsazenosti ubytovacích kapacit. Ubytování není součástí účastnického poplatku. Ubytovaná osoba má zajištěnou snídani v rámci noclehu. V případě,
že budete chtít ubytování hradit fakturou, prosím uveďte do e-mailu fakturační adresu včetně IČ.
Kontaktní osoba – ubytování:
Bc. Dana Brožová, dbrozova@frov.jcu.cz

Š
PORADATEL

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
https://www.tf.jcu.cz/
ve spolupráci
Společnost pedagogiky Franze Ketta, z. s.
http://www.kett.cz/
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, MEVPIS Vodňany
http://mevpis.cz/

