
 
 

Pozvánka na bezplatný akreditovaný seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky  

základních škol a gymnázií 

 

Extremismus a škola – Úvod do tématu 
akreditace č.j. 3150/ 10-25-13 

 

Seminář nabízí základní informace a orientaci v tématu extremismu a ověřené pedagogické přístupy k tématu. 

Je budován na principech pedagogického konstruktivismu a využívá postupů kritického myšlení. Je rozdělen do dvou 

navazujících bloků. Věnuje se historii, východiskům a současným extremistickým projevům. Kombinuje výklad 

s interaktivními a aktivizačními metodami. 

 

Termín konání:  22. listopadu 2011 od 8,30 do 9,00 (prezence účastníků) 

                            od 9,00 do 13,00  a od 13,30 do 17,30 (seminář) 

Lektoři: 

Ing. arch. Dana Gabaľová - Hlavními oblastmi jejího zájmu jsou holocaust, extremismus, religionistika. 

Editorka publikací „Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu“ a publikací a výstav věnovaných metodice 

vzdělávání o holocaustu. Působila jako lektorka a koordinátorka ve Vzdělávacím a kulturním centru 

Židovského muzea v Praze. Absolventka STU v Bratislavě. (ASI-MILOVANÍ, o.s.) 

Bc. David Lebeda - Sedmnáct let působil u policie ČR, naposledy jako vrchní komisař protiextremistického 

oddělení. Na MČ Praha 7 působil jako koordinátor prevence patologických jevů a vedoucí oddělení krizového 

řízení, lektor JABOK. Absolvoval HTF UK. (ASI-MILOVANÍ, o.s.) 

Mgr. Kateřina Kociánová - Působí jako koordinátorka vzdělávání programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., 

vychovatelka ve výchovním a v diagnostickém ústavu, učitelka. Absolventka Přírodovědecké fakulty UP 

Olomouc. (ASI-MILOVANÍ, o.s.) 

 

Místo konání:  Kurz se uskuteční v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích, ul. Boženy Němcové 49/3.   

 

Uzávěrka příjmu přihlášek: Vyplněnou přihlášku zasílejte do 15. 11. 2011 na adresu CEGV Cassiopeia, 
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice nebo na emailovou adresu mkv@cegv-cassiopeia.cz.  

KURZ JE BEZPLATNÝ. 

V případě potřeby kontaktujte prosím paní Bianku Machovou na tel. 385 520 951. 

 

CEGV CASSIOPEIA ZČHB Forest     

 Jizerská 4, 370 11 České Budějovice 

 tel: 385 520 951 mobil: 725 515 994 
 www.cegv-cassiopeia.cz 

ASI-MILOVANÍ, o. s. 

tel:  +420 602 317 920 

e-mail: asi-milovani@seznam.cz 



 
  

Závazná přihláška 

Seminář Extremismus a škola – Úvod do tématu 

dne 22. 11. 2011 

 

Jméno, příjmení účastníka:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum narození (pro potřeby vystavení Osvědčení o účasti na semináři): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Škola:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ASI-MILOVANÍ, o. s. 

tel:  +420 602 317 920 
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