
ŽIVOT JE KRÁSNÝ

Pozvání na
 

PRAMEN PRO PEDAGOGY
 

u příležitosti 430. výročí narození J. A. Komenského
 

28. 3. 2022 - Přerov, Horní náměstí,
Mervartův sál, 9.00 - 17.00

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.: J. A. Komenský a jeho vztah k celku
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.: Tajemství (sebe)výchovy ke šťastnému životu 
Mgr. Pavel Nováček: Lidské tělo - stroj nebo rovnocenný partner?
Filip Zimmermann: Generace "Z" o vzdělávání
Mgr. Blažena Mačáková: J. A. Komenský - příběh odolnosti s emocemi na Oscary 

Mgr. Jana Trtíková - "Putování s J. A. Komenským" 
Mgr. Alena Zatloukalová - "Tváře J. A. Komenského"

 Ukázky edukačních programů Muzea Komenského v Přerově:

TĚŠÍME SE NA VÁS

Konferenční poplatek: 2 300,- Kč (včetně 21% DPH)
Konferenční poplatek pro studenty SŠ a VŠ: 1 150,- Kč (včetně 21% DPH)

 (v ceně coffee break a oběd v restauraci U Labutě v Přerově)
 
 

Kapacita: 60 míst pro pedagogy a další zájemce + 10 míst pro studenty SŠ a VŠ
 

REGISTRACE DO 18. 3. 2022
 

https://forms.gle/cZAQnq1uqBHPXXG17
 

www.blazenamacakova.cz
 

Konference:
s řečníky z generací Baby Boomers, X, Y, Z 

s podněty pro Vaše smysly i mysl
s geniem loci spojeným s J. A. Komenským

naživo TADY&TEĎ (bez videozáznamu)



8.15 – 9.00
Prezentace, seznamování, naladění se

Klavírní doprovod: Čeňka Číčelová – SVČ ATLAS a BIOS, Přerov
 

9.00 – 9.30
Zahájení, přivítání – Mgr. Blažena Mačáková

Variace na Komenského – program studentů GJB a SPgŠ Přerov v režii Mgr. Věry Mikulcové, Pedagog Ol. kraje 2021
 

9.30 – 9.45
Mgr. Blažena Mačáková: J. A. Komenský – příběh odolnosti s emocemi na Oscary

 

10.00 – 10.45
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.: Tajemství (sebe)výchovy ke šťastnému životu

 

11.00 – 11.30
Filip Zimmermann: Generace "Z" o vzdělávání

 

11.30 – 12.45
Procházka k Památníku Jednoty bratrské Na Marku v Přerově – vstřebávání genia loci spojeným s J. A. Komenským 

a J. Blahoslavem
Oběd v restauraci U Labutě v Přerově

 

13.00 – 13.45
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.: J. A. Komenský a jeho vztah k celku

 

14.15 – 15.15
Program dle osobní volby – k výběru následující varianty:

 

1) Ukázky edukačních programů Muzea Komenského v Přerově:
Mgr. Jana Trtíková – "Putování s J. A. Komenským" (program určený především pro ZŠ)

Mgr. Alena Zatloukalová – "Tváře J. A. Komenského" (program určený zejména pro gymnázia a SŠ)
Účastníci budou moci navštívit školní třídu ze 17. století (z doby Komenského) a expozici Blahoslav, Komenský a Přerov

Práce s dobovými předměty (objektové učení), badatelské vyučování a další moderní metody
Programy rozvíjejí kritické myšlení, dovednost hledání souvislostí, ale i schopnost improvizace

∞

2) Uctění památky J. A. Komenského u sochy: Komenský s žákem s představiteli statutárního města Přerova 
(Č. Drahlovského, Přerov)

∞

3) Aktuální krátkodobé výstavy, které jsou součástí projektu „Komenský znovu v Přerově“
Muzeum Komenského v Přerově pořádá (za finanční podpory statutárního města Přerova) v průběhu jara a léta 2022 

u příležitosti 430. výročí narození Učitele národů:
Kartograf J. A. Komenský (prezentace unikátní sbírky Komenského map Moravy)

Cesty světla. Komenského dílo očima dětí (výtvarné práce studentů ZUŠ B. Kozánka, Přerov)
∞

4) Výstava výtvarných a literárních prací studentů GJB a SPgŠ v Přerově
 

15.30 – 16.15
Mgr. Pavel Nováček: Lidské tělo – stroj nebo rovnocenný partner?

 

16.30 – 17.00
Mgr. Blažena Mačáková – zadání domácího úkolu, rozloučení

ŽIVOT JE KRÁSNÝ

Program konference
 

PRAMEN PRO PEDAGOGY



Přemýšlíte, jak:
 

» načerpat optimismus a pozitivní energii?
» "udělat ze světa trochu lepší místo?" (J. A. Komenský)

» být v kondici a prožívat každodenní radost v českém školském systému?
» se vypořádávat se změnami, které jste si sami nevymysleli?

» využívat myšlenky a osobní příběh Komenského ve svém osobním i profesním životě? 
» posilovat svoji odolnost pro každodenní život?

Vaše ano na některou otázku může být pozvánkou na konferenci Pramen pro pedagogy. Program zajišťují:

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Inspirativní žena, fenomenoložka, filozofka, vedoucí katedry filozofie na Husitské teologické fakultě UK, učí i na PdF UK. Na gymnáziu

byla žákyní Jana Svěráka. Zabývá se tématy: tělo a tělesnost, pravda jako neskrytost, aj. Spisovatelka, autorka knihy Žít z vlastního
pramene (inspirace pro název konference). Na youtube jsou záznamy jejích zajímavých přednášek. Byla hostem v pořadu Focus

Václava Moravce – téma Život se smrtí. Novinkou je kniha: Povídání Anny Hogenové s Bárou Nesvadbovou.
Odvaha ke štěstí: https://www.youtube.com/watch?v=3nxG8gXuVR4&t=67s

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. / generace X
Finalista Global Teacher Prize Czech Republic 2020, učitel na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Je spoluautorem učebnice

Osobnostní a etická výchova pro SŠ. Pedagog, který se snaží inspirovat mladé lidi, ale častěji je spíše mladými inspirován. Člověk, který
dělá chyby, ale vnímá je jako příležitosti k růstu. Práci s mladými lidmi bere jako velmi smysluplnou činnost. Jeho dlouhodobým snem

je dojít pěšky z Kroměříže do Říma. Sen o pouti do Santiaga de Compostela si už opakovaně splnil.
https://www.gtpcz.cz/pavel-motycka-finalista-2020

Mgr. Pavel Nováček / generace Y
Fyzioterapeut ze Zubří, pohybový specialista, trenér, absolvent programu prof. Pavla Koláře. Měl a má "pod rukama" lidi napříč

generacemi. Říká, že už se i starší lidé začínají více aktivně zajímat o své zdraví. Byl hostem Hovorů ze země. Vyzařuje klid a ví, jak
dostat do klidu i Vás. Na konferenci budeme mít šanci si to zažít a prožít.
Hovory ze země: https://www.youtube.com/watch?v=yk9kvi_N_Zw&t=55s

Filip Zimmermann / generace Z
Student 3. ročníku gymnázia, pochází z Oder. Témata, která jím rezonují, je spousta, ale jedno je pro něho jako pro studenta 

v současnosti nejdůležitější a nejaktuálnější. Jedná se o budoucnost českého školství a transformace, kterou musí projít, aby dokázalo
využít plný potenciál, který nám 21. století nabízí. V rámci svého výzkumu oslovil 1665 respondentů. Ví, jak je jeho generace "Z"
spokojena se školstvím v ČR. A chce to s námi sdílet. Pozváním na tuto konferenci chceme podpořit Filipa a symbolicky všechny

mladé lidi, jejichž srdce je zapálené pro dobrou věc a jejichž "mysl nemá limity."

Mgr. Blažena Mačáková / generace Baby Boomers
Život je krásný je její oblíbené motto. Učitelka, lektorka a kouč, 25 let na volné noze. Přerovačka. Je členem EMCC. Stála u zrodu

manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky škol v našem regionu, nyní spolupracuje se stovkou kariérních poradců v
Olomouckém kraji. Nabízí koučovací přístup i techniku "oceňující ptaní" postavenou na silných stránkách jednotlivce i týmu. Svoji
profesi chápe jako službu lidem. Je členkou Rotary, garantem RYLA – programu pro mladé lidi do 30 let z ČR a SR (Rotary Youth

Leadership Award). Osm let je ambasadorkou CEDU – Centra demokratického učení, které pomáhá zakládat žákovské parlamenty na
školách: https://cedu.cz

Mgr. Jana Trtíková a Mgr. Alena Zatloukalová
Muzejní pedagožky Muzea Komenského v Přerově s ochutnávkami programů pro žáky ZŠ a SŠ

 
Děkuji primátorovi statutárního města Přerov za poskytnutí Mervartova sálu pro konferenci Pramen pro pedagogy.

 

Limitovaná edice originálního zvonku „Komenský“ pro účastníky konference je vytvořena ve spolupráci s Uměleckým
zvonařstvím Leticie Dytrychové.

ŽIVOT JE KRÁSNÝ

Z online světa zpátky na zem
 

PRAMEN PRO PEDAGOGY

https://www.youtube.com/watch?v=3nxG8gXuVR4&t=67s

