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Vzdělávání a výchova k demokratickým mírovým hodnotám 
 
Termín:   16.10.2021  
Lektor:   lektorský tým Organizace HWPL CZ   
Místo konání:  SVČ Horizont Ivančice, Zemědělská 2/www.svcivancice.cz  
Sraz:    15.10. do 20:00 hodin/ubytování zajištěno/v ceně semináře 
Zahájení semináře:  sobota 16.10. v 9.00 hodin  
Konec:   v 17:00 hodin 
Stravování:   zajištěno v ceně semináře   
Hodinová dotace:  8 hodin 
Akreditace:   MŠMT – 14196/2021-1-583   

(Seminář lze využít v rámci DVPP a jeho úhradu je možné realizovat ze 

Šablon jako DVPP) 

Účastnický poplatek: 1000 Kč/hotově nebo zašleme fakturu 
 
Cíl semináře:  
Porozumění propojení vzdělávání a výchovy k demokratickým mírovým hodnotám pro blaho 
jednotlivců, školy, rodiny a celé společnosti. 

• Prostřednictvím aktivit a diskuzí je účastník vystaven otázkám reálného života, naučí se 
rozvíjet dovednosti, které si může odnést do praktického i odborného života, jako je 
schopnost řešit problémy, komunikovat, leadership nebo diplomacie.  

• Podpora zdravého soužití (well-being) ve třídě, škole, SVČ, rodině, společnosti. 

• Řešení problémů, nedorozumění a šikany. 

• Porozumění hodnot mírového vzdělávání a nalezení praktických cest k uplatnění do škol 
a školských zařízen. 

• Porozumění propojení vzdělávání a výchovy (výchova k demokratickým mírovým 
hodnotám pro blaho jednotlivců, školy, rodiny a celé společnosti) 

Obsah semináře:  
I. část: Úvod (45 minut, přestávka 15 minut) 

• Úvodní slovo – Jana Heřmanová 

• Představení HWPL a mírového vzdělávání 

• Projev na téma: Problémy a konflikty ve třídě – Vladislava Lukešová 

• Představení programu semináře 
 
II. část: 1. - 4. lekce (2 x 45 minut, přestávka 2 x 15 minut) 

• Teorie: 1.-4. lekce – Seznámení s jednotlivými lekcemi 

• Praxe: Aktivity zaměřené na jednotlivé cíle, které lze realizovat ve vzdělávání  
a mimoškolních aktivitách s účastníky formálního a zájmového vzdělávání 

 



III. část: 5. - 12. lekce (2 x 45 minut, přestávka 2 x 15 minut) 

• Teorie: 5.-11. lekce – Seznámení s jednotlivými lekcemi 

• Praxe: Diskuse – Diskuse o 1.-3. lekci 
 

IV. část: Diskuse a praktická realizace (2 x 45 minut, přestávka 2 x 15 minut) 

• Diskuse a praktická implementace, otázky 

• Skupinová aktivita: Způsob, jak implementovat mírové vzdělávání v mé škole/třídě/ 
SVČ, družině 
(Jaká je nejdůležitější hodnota (např. pro věkovou skupinu v mé škole/třídě/SVČ/ 
družině) 

 
V. část: Shrnutí a ukončení 
 
Dotazy, podepsané a orazítkované přihlášky zasílejte skenem na adresu: Mgr. Jana Heřmanová, 
tel.: 603 545442,  hermanova@svcivancice.cz – do 13.10.2021 
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