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. 0214131 Polytechnická výchova v mateřské škole, která je
doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0214131

Polytechnická výchova v mateřské škole

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

8.prosince 2022 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Stanislav Zelený, ředitel MŠ

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří
na téma pracovních činností (cíle a úkoly) motivovaných tradičními řemesly, a to v
takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání,
vyplývající z vývojových specifik a dalších potřeb této věkové skupiny
V úvodní části bude PLV zasazena do širších souvislostí technické gramotnosti a do
koncepce předškolní výchovy a vzdělávání. V další části se účastníci při
praktických pracovních činnostech seznámí s tradičními i netradičními materiály,
jejich vlastnostmi a různými technikami zpracování. Zaměří se také na pracovní
podmínky, venkovní i vnitřní centra činností a bezpečnost dětí při práci s různými
nástroji, nářadím a pomůckami. Z vlastního prožitku pracovních činností pak vyplyne
i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte.
Lektor vychází z postupů a zkušeností ověřených ve vlastní pedagogické praxi v
mateřské škole.
Obsah - témata:
obecné pojetí polytechnické výchovy jako technické gramotnosti
zasazení PLV do celkové koncepce výchovy a výuky v MŠ v rámci RVP PV
specifika PLV v předškolním vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a
dalších potřeb této věkové skupiny
metody a formy polytechnické výchovy v MŠ
zásady bezpečnosti, hygieny
základy organizace a plánování práce
konkrétní oblasti, ve kterých rozvíjíme zručnost dětí
polytechnická výchova směrem ke konkrétním řemeslům
praktické činnosti - vyzkoušení některých pracovních činností, postupů
práce a didaktických pomůcek
Přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte - radost z práce,
prohloubení samostatnosti, pracovní odvahy, rozvoj fantazie, technické
představivosti, zodpovědnosti za dokončení práce, sebekázně, smyslu pro spolupráci
a vzájemnou pomoc a další.
Cílem vzdělávacího programu je podpořit předškolní pedagogy v zařazování pracovních
činností do vzdělávací nabídky a efektivně a přiměřeně eliminovat obavy o zdraví a
bezpečnost dětí.
Dílčí cíle:
upozornit na specifika PLV v předškolním vzdělávání, vyplývající z
vývojových specifik a dalších potřeb této věkové skupiny
nastavení zásad bezpečnosti, hygieny, organizace a plánování práce
prostřednictvím praktických činností účastníků v průběhu semináře ověřit přínos
pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte

Akreditace:

MSMT-11361/2020-6-226

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
0214131 Polytechnická výchova v mateřské škole
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

