Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
NAJDĚTE SI SVÉHO MARŤANA
vzdělávací akce č. 2518
akreditace MŠMT č. j. MSMT-22805/2017-1-915
URČENO:

pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol,
školských zařízení a dalším zájemcům

LEKTOR: PhDr. Mgr. Marek Herman – ve svých dílnách se zaměřuje
na sebepoznání a seberozvoj; vyučuje pedagogiku a psychologii na VŠ;
autor populárně naučných knih „Najděte si svého marťana“ a „Komunikace
mezi lidmi – možná, že málo pečujeme o své vztahy“;
mj. stál u zrodu dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu
individuálního dárcovství a charity v ČR

OBSAH:
Dílna zaměřená na sebepoznání a seberozvoj, na uvědomění a pojmenování silných
a slabých stránek osobnosti účastníků a na scénáře, které používají ve svém pracovním životě
při práci s dětmi ve školním prostředí. V průběhu akce se střídají teoretické vstupy s diskusemi
a skupinová cvičení s činnostmi individuálními. Hlavním pilířem je prožitková pedagogika.
Teoretická část
Jak funguje lidský mozek a proč?
Základní životní otázky a životní hodnoty. Co je pro mě důležité? Moje silné a slabé stránky.
Moje vztahy – k sobě, k druhým, ke světu. Kdo jsou „moji“ lidé? Moje sny.
Životní scénáře, jejich význam a vliv na vzorce chování.
Neohrožující prostředí jako jeden z klíčových ukazatelů zralé osobnosti – význam a využití.
Praktická část
Nabídka a praktický nácvik metod sebepoznání a sebevýchovy.
Zpětný rozbor, zarámování do kontextu života.
Dílna je postavena na inspirativních teoriích, diskusích a technikách sebepoznání.
TERMÍN:

čtvrtek 22. března 2018

ČAS:

9.00 – 16.00 h (prezence 8.30 – 9.00 h) s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha 10
(zastávka tramvaje „Jana Masaryka“ na Francouzské ulici)

CENA:

1 500 Kč; oběd není v ceně semináře; nejsme plátci DPH

S SEBOU:

psací potřeby včetně tvrdé podložky na psaní, pohodlné teplé oblečení na
volný čas
UZÁVĚRKA:
9. 3. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)
Kapacita počtu účastníků dílny je omezená.
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

