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Projekt „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou,“ 

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 

srdečně zve pedagogické pracovníky na 

VÍKEND PLNÝ SEMINÁŘŮ 

Termín konání: 14. 02. – 15. 02. 2020 

Místo konání: Hotel Přibyslav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chcete si rozšířit své znalosti? 

Chcete načerpat nové zkušenosti? 

Chcete se podělit o svoje vědomosti? 

Chcete si odpočinout, zrelaxovat se a pobýt s dobrými lidmi? 

Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku kladně, tak právě pro Vás je určený 
náš víkendový program pořádaný ve spolupráci s předními odborníky z různých oblastí 
(čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti). 

Účast na semináři je pro všechny účastníky z ORP Žďár nad Sázavou ZDARMA. 
Drobné občerstvení a ubytování rovněž zajištěno. Vy si hradíte pouze dopravu a stravu (oběd, večeře). 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. 01. 2020 na email veronika.klimesova@zdarns.cz. 
Uveďte, kterého semináře/seminářů se chcete zúčastnit a zda máte zájem o zajištění ubytování. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!  
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Na jaké semináře se můžete těšit? 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Mgr. Kateřina Šafránková) 

Seminář určený především pro pedagogy 1. stupně základních škol; kapacita 20 osob. 
Pod vedením certifikované lektory RWCT a ředitelky Kritického myšlení se dozvíte konkrétní 
praktické metody, techniky a strategie napomáhající rozvoji kritického myšlení žáků. 

Pátek 14. 02. 2020; 14:00 – 18:45 Kritické myšlení I 
Sobota 15. 02. 2020; 09:00 – 14:35 Kritické myšlení II 

Rozvoj matematické gramotnosti (RNDr. Hana Lišková) 

Seminář určený především pro pedagogy 2. stupně základních škol; kapacita 20 osob. 
Jak u žáků rozvíjet matematickou gramotnost představí zástupkyně ředitele Pedagogické školy 
v Litomyšli, organizátorka korespondenčních seminářů pro žáky základních škol a spoluautorka 
učebnic, sbírek úloh a metodických materiálů pro základní školy. 

Pátek 14. 02. 2020 14:00 – 18:45 Matematická gramotnost 

Motivace k učení a psychohygiena pro učitele (PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.) 

Workshop určený pro pedagogy 1. a 2. stupně základní školy; kapacita 20 osob. 
Jak motivovat žáky k učení, ale také jak ochránit sám sebe prostřednictvím tzv. psychohygieny 
vysvětlí vynikající český psycholog. 

Sobota 15. 02. 2020 09:00 – 14:35 

Mozek se chce bavit, neurotrénink v praxi (Eva Fruhwirtová) 

Program určený pro pedagogy 1. a 2. stupně základní školy; kapacita 30 osob. 
Zklidnění mysli, prevence syndromu vyhoření, rozvoj mentální kondice s důrazem na kognitivní 
schopnosti -  to vše si můžete vyzkoušet zábavnou formou díky mozkohračkám 
a neurotechnologiím. 

Sobota 15. 02. 2020 16:00 – 18:00  

 

 

Změna programu vyhrazena. 


