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. 0223412 Prožitkové učení, která je doporučena pro pedagogy
předškolního vzdělávání v rámci MŠ, ZUŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0223412

Prožitkové učení

Doporučeno pro:

pedagogy předškolního vzdělávání v rámci MŠ, ZUŠ

Termín konání:

8.června 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

"Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp "
aneb prožitkové učení jako východisko k naplňování cílů vzdělávání v souladu s
RVPPV.
Praktický seminář určený prioritně pedagogům MŠ
Obsah semináře: praktická dílna spojená s reflexí a vyhodnocováním činností s
dětmi s ohledem na vývojové zvláštnosti a potřeby dětí předškolního věku a s
ohledem na naplňování cílových kategorií RVP pro PV
Přehled témat:

Rytmus, rým a říkadlo jako východisko pro práci s dětmi ve smyslu navázání
kontaktu s dětmi a motivace k elementární kooperaci dětské skupiny

Prožitkové učení a jeho využití při práci s námětem, příběhem, písničkou,
básní

Plánování a reflexe činností s dětmi v souvislosti s cíli a očekávanými
kompetencemi v souladu s RVPPV
Nabídnuté náměty i zkušenosti budou vycházet z vlastní praxe lektorky při práci s
předškolními dětmi v mateřské škole a v literárně dramatickém oboru základní
umělecké školy.
Naplňovat v praxi pojetí předškolního vzdělávání v souvislosti s rámcovým
programem a jeho rámcovými cíli s ohledem na osobnost předškolního dítěte
Uplatňovat prožitkové učení v praxi při práci s předškolními dětmi
Propojovat dílčí hry a činnosti v integrovaný celek
Zkvalitňovat společné řízené činnosti s dětmi ve smyslu prožitkového učení
Funkčně plánovat a vyhodnocovat činnosti s dětmi

Akreditace:

MSMT-869/2019-2-23

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

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
0223412 Prožitkové učení
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

