Semináře školí zkušení lektoři z lektorského týmu EF ČR, z. s., účastníci obdrží osvědčení akreditované v DVPP.

Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi (40 hodin)
Kurz je určen pro pedagogy, kteří vyučují etickou výchovu průřezově
Místo konání kurzu bude upřesněno, pravděpodobně Praha, Brno Ostrava nebo jinde - podle počtu přihlášených
zájemců.
Cenová kalkulace:
a. Pro 1 účastníka za školu = 7,000 Kč
b. Pro 2 účastníky za školu = 13,000 Kč, tj. 6,500 Kč/osobu
c. Pro 3 účastníky za školu = 18,000 Kč, tj. 6,000 Kč/osobu
d. Pro 4 účastníky za školu = 22,000 Kč, tj. 5,500 Kč/osobu
e. Pro 5-9 účastníků za školu = 5,000 Kč/osobu
f. Pro 10 a více účastníků za školu = 4,000 Kč/osobu, možno jako samostatný kurz pro celou sborovnu
Obsah kurzu:
a)Výchovný styl - Etická výchova rozvíjí sociálně integrační styl výchovy, který rozpracováváme do konkrétních zásad
a principů, téma se věnuje teorii a osobní reflexi vlastního výchovného stylu.
b) Principy a obsah etické výchovy – jedná se o teoretické představení jednotlivých složek projektu etická výchova a
jeho pedagogicko-psychologických východisek.
c) Fáze vyučovací lekce – bude se jednat o teoretický úvod do problematiky procesu osvojování sociálních dovedností
ve čtyřech fázích (Senzibilizace, Hodnotová reflexe, Nácvik ve třídě, Reálná zkušenost).
d) Metody etické výchovy – jedná se o teoretické a praktické uvedení do metod etické výchovy. Doplňující vzdělávací
obor Etická výchova používá především metody běžné v zážitkové pedagogice. Jedná se o rozhovor, diskuzi,
inscenační techniky, didaktické hry, řešení problémové situace, besedy, projekty atd. Učitel se stává moderátorem,
nebo facilitátorem.
e) Využití etické výchovy v práci s třídou - bude se jednat především o nácvik praktických dovedností při vedení
třídnických hodin a řešení konkrétních problémů při práci se třídou.
f) Aplikace etické výchovy v jednotlivých předmětech – frekventanti budou vedeni k reflexi svého přístupu
v aprobačních předmětech a následně budou facilitováni k tomu, aby ve skupinách i samostatně byli schopni v těchto
předmětech aplikovat prvky výchovného stylu, výchovného programu a metod etické výchovy.
g) Využití etické výchovy v další pedagogické činnosti – v této části proběhne seznámení s různými variantami využití
etické výchovy při různých aktivitách pedagogické praxe, kterými jsou například seznamovací tábory, adaptační kurzy,
školní výlety, systematická práce s peery, vytváření týmu prevence, různé projekty atd.
h) Prezentace vytvořených učebních jednotek – jedná se o ukončení celého programu, při kterém budou prezentovat
jednotlivci, eventuelně skupiny zpracované aplikace etické výchovy.

