SVATOJÁNSKÁ LETNÍ ŠKOLA 2022
Program
Program
Pondělí 11. 7.
Dopoledne
Odpoledne
Večer
Úterý 12. 7.
Dopoledne
Odpoledne
Večer
Středa 13. 7.
Dopoledne
Odpoledne

Večer
Čtvrtek 14. 7.
Dopoledne
Odpoledne
Dopoledne
Odpoledne
Večer
Pátek 15. 7.
Dopoledne

Poplatek za
jednu akci

Lektor

Zahájení s manželi
Koželuhovými a jejich
novými knihami
Hudební kaleidoskop
Seznamme se

Mgr. Ondřej Koželuh a
PhDr. Eva Koželuhová,
Ph.D.
PhDr. Marie Lišková
Moderují Mgr. Vlasta
Jindrová a Mgr. Ondřej
Koželuh

300,-Kč

Konstruktivismus
v předškolním
vzdělávání
Příklady dobré praxe

PhDr. Eva Koželuhová,
PhD.

1.500,-Kč

Rodiče vítáni –
partnerský přístup v MŠ
Volné odpoledne –
komentovaná prohlídka
Sv. Jana pod Skalou,
výlet na Tetín,…
Aktuální problémy MŠ

Mgr. Ondřej Koželuh

Seminář A
Možnosti využívání
moderních technologií
při vzdělávání dětí
Seminář B
Plstění za sucha
Večírek s grilováním a
zábavou

Mgr. Ondřej Koželuh

1.500,-Kč

Marie Košařová

1.600,-Kč

Loučíme se nejen
písničkou…

Mgr. Vlasta Jindrová

1.000,-Kč

Moderuje Mgr. Ondřej
Koželuh
1.000,-Kč

Moderuje Mgr. Ondřej
Koželuh a PhDr. Eva
Koželuhová, Ph.D.

Moderuje Mgr. Ondřej
Koželuh
300,-Kč

Program je koncipován jako týdenní vzdělávací akce. Možná je i účast na jednotlivých seminářích.
Cena za celý týden včetně ubytování a večerních programů 5.500,-Kč.

www.svatojanskakolej.cz

tel.: +420 734 643 673

O lektorech a seminářích
Mgr. Bc. Vlasta Jindrová
Vyučující především hudební výchovy ve Svatojánské koleji se zkušenostmi s výukou podle
vzdělávacího programu Integrovaná tematická výuka, koordinátorka Svatojánské letní školy, prostě se
o vás bude starat
Loučíme se nejen písničkou – kreativní dopoledne se společným hraním a zpíváním, reflexe
společného týdne
PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
Dlouholetou zkušenost z práce pedagoga v mateřské škole zúročuje na Pedagogické fakultě na UK
v Praze a ZČU v Plzni, vyučuje učitele v kurzech DVPP. Je autorkou horké novinky - knihy Čtenářské
strategie u předškolních dětí a nečtenářů.
Konstruktivismus v předškolním vzdělávání - Cílem semináře je získat znalosti a dovednosti
potřebné ke koncipování vzdělávací nabídky, která vychází z principů konstruktivismu a umožňuje
aktivní participaci dětí na vzdělávacím procesu. Naučíte se identifikovat jednotlivé znaky
konstruktivistického přístupu a navrhnout jejich začlenění do výchovně vzdělávacího procesu v
mateřské škole. Dokážete využít projektové vzdělávání – facilitovat vzdělávací projekt, provázet děti
všemi jeho fázemi, hodnotit jej.
Mgr. Ondřej Koželuh
Pedagog, který učil v mateřské škole, i na univerzitě, lektor v kurzech celoživotního vzdělávání, autor
populární knihy Učitelem ve školce
Rodiče vítáni - absolvováním semináře získáte zásobník možností, jak propojit fungování rodiny a
školy na pozadí celého školního roku a důležitých událostí, které se během něj odehrávají. Zároveň
nově nahlédnete na roli rodičů v současném preprimárním vzdělávání a naučíte se navrhnout možné
formy spolupráce
Možnosti využívání moderních technologií při vzdělávání dětí – budete hledat a definovat, jak
využít informační technologie ve vzdělávání dětí. Navrhnoute aktivitu, která bude rozvíjet vzdělávací
cíle interdisciplinárně a hlavně se naučíte, jak provést děti procesem výroby vlastního jednoduchého
animovaného filmu pro všechny věkové kategorie.
Marie Košařová
Textilní výtvarnice s dlouholetou pedagogickou praxí v oblasti speciální pedagogiky.
Plstění za sucha – seznámíte se s řemeslnou technikou plstění za sucha, její historií a možnostmi
využití při práci s dětmi. Práce s ovčím rounem je příjemná, odpočinková a zároveň velmi kreativní.
V semináři si vyrobíte plstěný obrázek, šperk, figurku.
PhDr. Marie Lišková
Vyučující hudební výchovy na SPgŠ v Praze, lektorka seminářů České Orffovy společnosti, autorka
učebnic hudební výchovy a mnoha zpěvníků pro děti předškolního i školního věku.
Hudební kaleidoskop – v semináři z oblasti hudební výchovy si vyzkoušíte, jak integrovat složky
hudební výchovy (vokální, instrumentální, pohybové, poslechové) včetně mimohudebních aktivit
např. výtvarné, přírodovědné aj. do jednoho celku. Vše, co se v semináři naučíte, můžete hned
přenést do vaší praxe. Důraz bude kladen na aktivizační metody a rozvoj kreativity, aktuální trendy a
potřeby účastníků.

