Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0203412 Individualizace ve vzdělávání předškoláka před
nástupem školní docházky, která je doporučena pro učitele MŠ, asistenty pedagoga.

02 Předškolní vzdělávání
0203412

Individualizace ve vzdělávání předškoláka před nástupem školní docházky

Doporučeno pro:

učitele MŠ, asistenty pedagoga

Termín konání:

22.dubna 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Seminář se bude zabývat výchovou a vzděláváním dětí v posledním roce před nástupem
povinné školní docházky a seznámí účastníky se specifiky ve vývoji dětí v tomto
období. Seminář nabídne základní teoretické informace a legislativní zakotvení
pojmů, které jsou důležité znát zejména v období zápisů do ZŠ. Účastníkům budou
představeny konkrétní techniky a metody práce s dětmi před nástupem do školy, budou
představeny pomůcky a pracovní listy, díky kterým bude možné nejenom zjistit, jak
které dítě je pro školu připravené, ale které rovněž napomohou jejich dalšímu
rozvoji s ohledem na specifika vývoje každého dítěte.
Obsah  témata

Základní pojmy  1 hod.

Legislativní zakotvení pojmů  1 hod.

Klíčové kompetence a oblasti důležité pro zdravý rozvoj předškoláka  1
hod.

Specifika a rizika při práci s dětmi s nerovnoměrným vývojem  2 hod.

Představení pomůcek, kasuistik a konkrétních postupů a metod práce  2 hod.

Zkušenosti z praxe účastníků  vzájemné sdílení  a doporučené zdroje - 1
hod.
Cílem vzdělávacího programu je zorientovat se v teoretických a legislativních
pojmech a jejich přenesení do praxe pedagoga MŠ. Seminář by měl pomoci pedagogům
porozumět odlišnostem ve výkonu dětí před nástupem povinné školní docházky a ukázat
konkrétní postupy a metody práce včetně pomůcek, které pomohou u dětí nastartovat
úspěšný vstup do školy.

Akreditace:

MSMT-15507/2019-3-496

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0203412 Individualizace ve vzdělávání předškoláka před
nástupem školní docházky
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "02 Předškolní vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

