
 

 

Naši lektoři 

Mgr. Vladislava Strnadová 

Pedagožka  na  Základní  škole  Npor.  Loma  v  Příboře, obor  český jazyk, hudební 
a výtvarná výchova, výchova k občanství a ke zdraví. Je koordinátorkou projektu 
Světová škola a globální témata, kterými se zabývá, se prolínají i do její role 
metodika prevence, kterou také na škole zastává. Ve své lektorské profesi předává 
svým kolegům pedagogům zkušenosti především v oblasti hudební výchovy a efektivní 
komunikace  s dětmi, žáky, rodiči. Její entuziasmus, se kterým se pouští do všeho, 
co dělá, vás „dostane“. 
 
Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Terapeutka, „rádkyně“, člověk, kterému  se stala práce celoživotní náplní. Věnuje 

se především rodinám – těm konfliktním, pěstounským a všem těm, kde je třeba 

pomoci s nastavením pravidel školní práce, komunikace, vztahů. Při své lektorské 

činnosti se, v současné době distančního vzdělávání a trávení volného času, aktuálně 

věnuje tématům  pozornosti  a stresu u dětí. Je také velice kreativní a určitě stojí 

za zmínku její semináře k výtvarné výchově a polytechnice.  

 

Mgr. Alena Ščuková 

Ředitelka na Základní škole Vražné u Nového Jičína, dříve dlouhodobě   pedagožka 

na Základní škole Zdeňka Škarvady v Ostravě – Porubě. Mimo své obory,  matematiku 

a  výtvarnou  výchovu, vyučovala i počítačovou grafiku, informatiku,  audiovizuální 

a filmovou tvorbu. Věnuje se také lektorské činnosti a baví ji především kontakt  

s pedagogy  jiných  škol, možnost  vzájemných  diskusí, sdílení  zkušeností a názorů. 

„Nutí“ ji to být kreativní a pohotovou, hledat  další  řešení a nové prvky do výuky. 

Své nápady také publikovala v knize Hry s matematikou.  

 

PhDr. Zdena Müllerová 

Ředitelka Základní školy SV. Čecha v Chocni, pedagožka, lektorka a především 

„milovnice“ našeho mateřského jazyka. Na svých seminářích pro pedagogy s elánem 

předává  své zkušenosti a zásobník námětů na oživení výuky. Chce a umí učit tak, 

aby hodiny žáky bavily a byly efektivní. Využívá skupinovou práci i prožitkové 

metody. Její práce je  pro kolegy inspirující. 

 

a další postupně doplníme 

 

 


