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Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 

Zveme Vás na 3-denní SEMINÁŘ, který se uskuteční 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro  
SO ORP Ústí nad Labem 

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 
 

25. 7. - 27. 7. 2017  

Seminář hodnotového vzdělávání se sestrou Cyril 

Základní škola Trmice, Tyršova 482 

lektorka: SM Cyril Mooney, Ph.D., bývalá ředitelka školy Loreto 
Sealdah 

Jste přesvědčeni, že vzdělávání by mělo být založeno na lidských hodnotách a vést k tomu, aby se děti 
na jejich základě rozhodovaly? Řídíte školu, jinou vzdělávací instituci, nebo jste pedagog a přejete si 

motivovat své spolupracovníky i děti ke změně či posílení dobré atmosféry školy? Máte vizi školy, kde 
jsou hodnoty součástí každodenní praxe a chcete děti i rodiče dobře připravit na změny? Anebo 
naopak nevěříte, že škola založená na přijetí všech dětí a dobrých vztazích je v České republice 

možná? Pak Vás srdečně zveme na intenzivní třídenní dílnu hodnotového vzdělávání vedenou sestrou 
Cyril Mooney, PhD., kde získáte nástroje, které Vaši školu skutečně posunou směrem k efektivní 

výuce a spokojenosti učitelů, dětí i rodičů. 

Sestra Cyril o semináři řekla: 

„Tento seminář poskytne účastníkům prostor pro diskusi, pro otázky i ujasnění. Materiály, které zde 
budou prezentovány, se budou zabývat zejména specifickou problematikou hodnot. Hodnoty jsou 
totiž nesmírně důležité pro dospívající děti, zejména ve světě konzumerismu a sobectví, který nás a 

naše děti obklopuje. Nejdůležitějšími hodnotami jsou dle mého názoru ty, které posouvají lidi od 
toho „být ve všem první“ k myšlení v rámci celé komunity. Neboli přemýšlet o druhých, spíše než 

pouze sám o sobě. 

Metodologie budou prezentovány tak, aby je účastníci mohli použít stejným, praktickým způsobem v 

jejich třídách. Ředitelé a ostatní lídři také získají dovednosti k motivaci a podpoře zaměstnanců / 

týmu a stejně tak i rodičů. Tak se snad učitelé a ředitelé navrátí do svých škol a tříd podpořeni a 

schopni zvládat náročný úkol stmelování všech zúčastněných do společenství, kde lidem na sobě 

záleží a kde jsou vztahy láskyplné.  

 
Registrace: http://www.skolacyril.org/2017/06/16/seminar-hodnotoveho-vzdelavani-se-sestrou-
cyril-25-27-7-zs-trmice/  
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