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. 0222431 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě
dětí, která je doporučena pro ředitele a učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času.

02 Předškolní vzdělávání
0222431

Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí

Doporučeno pro:

ředitele a učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času

Termín konání:

3.března 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Cesta pro rodinu, z. ú. Nádražní 22, 564 01 Žamberk

Spojení:
Lektor:

Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Mezi dětmi ve věku od čtyř do šesti let, se již objevují první známky vytváření
intenzivních pozitivních sociálních vztahů jako je kamarádství /přátelství/ a
také se dle vývojových etap dítěte u nich utužuje chování, které tvoří základ
budoucího prosociálního chování s přesahem do školního věku.
Role poradce:
Zůstat v pozadí.
Nekritizovat /pochopit, být trpělivý /..
Vytvářet příležitosti /neizolovat dítě/ - vnímat výběr kamaráda; co je, co není
kamarádský vztah - učit dítě správně reagovat na „ problémové dítě“
/s
nápomocí rodičů, učitelů/předškolní věk.
Přemýšlet o základních sociálních dovednostech - co mohu od svého dítěte v
daném období očekávat – specifika přátelství spojená s věkem:
3 - 6 r. - parťák na hraní; kamarád mě nemá rád; absence kamaráda/nemoc;
senzitivní, introvertní, neprůbojné dítě
5 - 9 r. - konzistentnější podoba /co z toho budu mít, spravedlivě a podle
pravidel;
8 - 15 r. - starat se a podělit; proč
mě kamarád nemá rád; hypersenzitivní
děti, introvertní děti; dosavadní úspěchy – neúspěchy v navazování kontaktů;
dynamika dětského kolektivu
Výběr kamaráda - sympatie...;
co je, co není kamarádský vztah - učit dítě
správnému reagování s nápomocí rodičů, učitelů /předškolní věk/.
3 hod.
Typické znaky kamarádských projevů mezi předškolními dětmi.
Raný věk – 4. typy sociálních aktivit: pomáhající, centrické, kooperační,
podporující
Vliv přátelství na následně orientované činnosti /3-6.r./
Význam a vznik pravidel /6-12 r./
Prosociální činnosti – ml. školní věk
1 ½ hod.
Posilování kamarádských vztahů /MŠ s přesahem do školního věku/:
Společné zájmy - hry
Posílená pozice v kolektivu.
Osvojení správného mezilidského chování - dobrý příklad, hra, pochvala,
podmiňování., trest..
Aplikace v praxi /častost/.
1 hod.
Negativní projevy konfliktů na vznik kamarádství.
Dítě hrubián, konfliktní, agresivní; krádež
1 ½ hod.

/nejen u

předškolních

dětí/.

Kazuistika zúčastněných.
1 hod.
Uvědomit si a podpořit vliv významu kamarádských /přátelských/ vztahů na
formování osobnosti dítěte/žáka.
Osvojování
vlivu
koučingu
dětských přátelství - strategie, povzbuzování...
Akreditace:

MSMT-13759/2022-5-455

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
0222431 Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě
dětí
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

