
                                                                                                                    

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“ (zkráceně „MAP II Kroměříž“), 

registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, je spolufinancován EU.  

Konference „Nebojme se etické výchovy II.“ 

určená pedagogické a odborné veřejnosti  

úterý 27. 11. 2018, Kroměříž 

Místo: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž  

Program:  

 8:30 –  9:00     registrace účastníků 

 9:00 –  9:05     PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.: Úvodní slovo 

 9:05 – 10:00     Mgr. Hana Kachtíková: Etická výchova se zaměřením na výchovný styl  

10:00 – 10:15    přestávka, občerstvení 

10:15 – 11:45      I. blok praktických workshopů    

11:45 – 12:15    přestávka, oběd  

12:15 – 13:45     II. blok praktických workshopů   

Každý účastník volí dva ze tří nabízených praktických workshopů: 

A) Mgr. Hana Kachtíková: Výchovný styl etické výchovy a klima školy 

Zdravé klima školy je stavebním kamenem kvalitní školy. Workshop si klade otázky: Jak využít 

výchovný styl etické výchovy ke zkvalitnění klimatu školy? V čem spočívá souhra všech aktérů? Jak 

najít společnou řeč i cestu vedoucí ke zvýšení kvality školy? 

 

B) Ing. Jitka Macháčková: Etická výchova v praxi učitele 

Přišli jste načerpat nové impulzy a náměty do hodin etické výchovy? Chcete oživit svůj výchovný styl? 

Budujete svůj nápadník aktivit a zásobník zajímavých a netradičních motivačních pomůcek? Pak je 

workshop připraven právě pro vás.  

 

C) Mgr. Petr Hudec: Edukační program Proměny  (přesun 5 min) 

Program představuje různé formy interpretace Ovidiových Proměn v sochařské výzdobě sala terreny 

Arcibiskupského zámku v Kroměříži a inspiruje k využití mytologických příběhů v hodinách etické 

výchovy. Pozn. Cena edukačního programu 60, - Kč – platí každý účastník sám.  

 

Konference je pořádána v rámci činnosti obecně prospěšné společnosti Etická výchova, o.p.s., 

http://www.etickavychova.cz/.    

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování. Účastnický poplatek se nehradí.   
Těšíme se na setkání s Vámi. 

Registrujte se na konferenci a preferované workshopy do 7. 11. 2018 na tomto odkazu.  
Organizačně akci zabezpečuje projekt MAP II Kroměříž, informace: eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz  
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