Špeciálna ponuka kníh na Deň učiteľov 2020 a záver
školského roka 2019/20
• Učiteľský otčenáš nemá amen
(kniha jedinečných esejí pre pohladenie i povzbudenie učiteľskej
duše)
V našich končinách sme v posledných rokoch pozabudli na to, že učiteľ je
jedným z našich prvých a hlavných sprievodcov životom. Od čias Márie Terézie
prechádza každý povinným školským vzdelávaním. Učiteľský život nepozná
oddych. Je to permanentné výchovné a vzdelávacie pôsobenie. Po rodičoch sú
učitelia tými najdôležitejšími ľuďmi, ktorí formujú charaktery a profesijnú
prípravu človeka.
Učiteľská profesia dnes viac, ako kedykoľvek predtým potrebuje nielen
uznanie spoločnosti, ale aj isté pohladenie a pochopenie jej jedinečnosti.
Knihou Učiteľský otčenáš nemá amen vzdávame úctu a hold každému, kto
pôsobí na učiteľskej pozícii ale aj všetkým, ktorí podporujú význam výchovy
a vzdelávania pre človeka a spoločnosť. Je to pocta profesii a ľuďom bez
ktorých by sme neboli tým, čím sme. V prípade záujmu knihu dodáme aj
s podpisom autora.
242 strán, väzba mäkká
Uvádzacia cenu 12,- eur + bežné poštovné.

• Rozhovory s ministrami
(kniha rozhovorov so sedemnástimi ponovembrovými ministrami školstva
o zmysle výchovy a vzdelávania a ich pôsobení v školstve i súkromní s
jedinečným bohatým farebným fotografickým materiálom)
284 strán, tvrdá väzba, plnofarebná
Cena: 12,- eur + bežné poštovné

• Myšlienočka na tento deň, alebo 365 (+1) povzbudení,
aby rozum nezhrdzavel, city nespráchniveli a srdce
nezdrevenelo
(kniha o ktorej prof. Miron Zelina napísal: „Dnes potrebujeme oveľa viac
prameňov čistej vody, ktorá prináša nádej, silu, odvahu, vieru a presvedčenie, že
každý z nás môže byť užitočný pre druhých. Táto kniha je o sile ducha, sile
osobnosti a jej sebatvorbe“)
171 strán, tvrdá väzba
Cena: 10,- eur + bežné poštovné

Záväzne si objednávam
.... ks knihy: Učiteľský otčenáš nemá amen
.... ks knihy: Rozhovory s ministrami
..... ks knihy: Myšlienočka na tento deň
Meno a priezvisko, resp. názov organizácie:
Ulica, č. d. :
Mesto, PSČ:
Telefón, e-mail:

Objednávku môžete urobiť:
• elektronicky na adrese: uciteliazneba@gmail.com,
• telefonicky (alebo SMS) na čísle: 0904 700 570 alebo na čísle
903 202 377
• poštou na adrese: Ľubomír Pajtinka, Vydavateľstvo Parentes,
Bernolákova 7, P. O. BOX 17, 902 01 Pezinok

Fakturačné údaje na objednávku:
Meno:
Adresa:
Vybavuje:
Telefón:
DIČ:
IBAN:

PhDr.Ľubomír Pajtinka, PhD.,
Miletičova 76, 821 09 Bratislava,
P.O.BOX 17, 902 01 Pezinok
Pajtinka
0904700570
1025148619
SK9409000000000010361694

