
 

 

Termín konání: čtvrtek 4. května 2017, od 16:00 

Místo konání: sál Obecního úřadu v Třanovicích  

Lektor: p. Anna Ševečková 

Pro přihlášení – nejpozději do 2. 5. 2017 - využijte následující odkaz: 

https://goo.gl/forms/2cDZ6Hdr7nwIB2Ox2 

3. setkání 

Termín konání: čtvrtek 18. května 2017, od 16:00 

Místo konání: sál Obecního úřadu v Třanovicích  

Lektor: p. Anna Ševečková  

Pro přihlášení – nejpozději do 16. 5. 2017 - využijte následující odkaz: 

  https://goo.gl/forms/80Y5XvoxU1dwwMH03 

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI 

PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000365 

MAS Pobeskydí, z. s., si Vás v návaznosti na úspěšný průběh prvního setkání  
připravilo další tří setkání týkající se projektu spolupráce s názvem 

„Předávání zkušeností v dramatické výchově“ 

Na každé setkání se je zapotřebí přihlásit zvlášť. Přihláška na jakýkoli 
termín přitom není podmíněná účastí na jiných termínech. Obsah 
jednotlivých setkání je na sobě nezávislý. 

2. setkání 

http://www.pobeskydi.cz


 

 

4. setkání 

Termín konání: čtvrtek 1. června 2017, od 16:00 

Místo konání: sál Obecního úřadu v Třanovicích  

Lektor: p. Anna Ševečková  

Pro přihlášení – nejpozději do 30. 5. 2017 - využijte následující odkaz: 

https://goo.gl/forms/roPj1fs7WtAiu27m2 

ANOTACE PROJEKTU – VÝCHOZÍ STAV 

Čtenářská gramotnost nachází své praktické uplatnění v oblasti verbálního a 
emocionálního vyjádření, zahrnujícího schopnost nejen textu porozumět, ale též 
(kromě jiného) smysluplně interpretovat cizí či vlastní myšlenku, správně se 
vyjadřovat a mluvit „hezky česky“. Neocenitelnou roli zde sehrává dramatická 
výchova.  
 
Její pozice se, bohužel ke škodě dětí, aktuálně nachází mimo sféru standardního 
vzdělávání jako součást jejich volnočasového vyžití. Pedagogové, kteří se jí věnují, 
tak činí z lásky k dětem a ve svém volném čase. Na vzájemnou výměnu zkušeností již 
nezbývá prostor.  

OBECNÝ CÍL  

Cílem projektu je uskutečnit vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy, kteří se 
věnují dramatické výchově dětí, zejména pak umožnit předání letitých zkušeností 
paní lektorky Ševečkové stávajícím a nadcházejícím generacím pedagogů. 

POPIS A VÝSTUP 

 
Kromě vlastní výměny zkušeností prostřednictvím diskuse a praktických demonstrací 
bude výstupem tematických setkání rovněž soubor vzorových příprav na hodiny 
dramatické výchovy. Diskutována bude také potřeba přípravy navazujícího projektu 
pro rok 2018. 
 
Těšíme se na Vaší účast 
 

http://www.pobeskydi.cz

