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PLÁN   VZDĚLÁVACÍCH  AKTIVIT 

v roce 2021 
 

V  RÁMCI   REALIZACE  PROJEKTU 
 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“  
(MAP II.) 

 
Témata, termíny a odborní lektoři: 

 
 
1/ „ Zdroje a podpora motivace a rozvoje osobnosti žáků, pedagogů (v rámci inkluzivního 
vzdělávání) a pracovníků úřadů“ 
 
Termín realizace:  07.01.2021 
 
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 
PaedDr. Mgr. Věra Facová 
 
Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů zaměřený na hlavní zdroje motivace u žáků i 

dospělých a možnosti a limity její podpory. Dále bude zmíněn osobnostní model zohledňující 

a podporující harmonický rozvoj osobnosti vycházející z psychologie E. Berneho. Součástí je 

diskuse a reakce lektorů na dotazy. 

 

2./  "Komunikace  s rodiči ve škole (MŠ, ZŠ, ZUŠ) " 

Termín realizace:  04.02.2021 
 
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 
PaedDr. Mgr. Věra Facová 

Seminář pro pedagogy  mapuje současnou spolupráci s rodiči na školách. Zaměřuje se na 

nespokojené rodiče a na modelové komunikační situace. Součástí je diskuse a reakce lektorů 

na dotazy. 
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3./ „ Osobnost a inteligence úspěšných a neúspěšných v inkluzivním vzdělávání“ 

 
Termín realizace:  22.04.2021 
 
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 
PaedDr. Mgr. Věra Facová 

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů seznamující s osobnostním modelem vycházejícím 

z psychologie C. G. Junga (zaměřeno na rysy introverze a extroverze) a pohledem na 

inteligenci vycházející z přístupu H. Gardnera a jejich uplatnění v soudobém školství a při 

práci s lidmi. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy. 

4./ „Životní spokojenost a její kořeny v životě pracovníka úřadu a pedagoga jako nositele 
inkluzivního vzdělávání“ 

Termín realizace: 16.09.2021 
 
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 
PaedDr. Mgr. Věra Facová 

Seminář pro pedagogy a pracovníky úřadů mapuje zdroje životní spokojenosti a vyváženosti 

osobního a pracovního života. Vychází z předpokladu, že určitá úroveň životní spokojenosti 

je jedním z bazálních předpokladů úspěšného plnění profesní role a je zároveň prevencí 

vyhoření. Součástí je diskuse a reakce lektorů na dotazy. 

5./  Téma bude zvoleno na základě  podnětů od posluchačů 

Termín realizace: 14.10.2021 
 
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 
PaedDr. Mgr. Věra Facová 

Seminář pro pedagogy ……………………… 

 

Vzdělávací semináře se budou konat vždy od 14.00 hodin v sále Obecního úřadu v Loukově. 

Pokud bude možnost uskutečnění další zajímavé přednášky, bude do programu individuálně 

zařazena. 


