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. 0231111 Začínám učit v MŠ, která je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0231111

Začínám učit v MŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

11.června 2021 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. Iva Tomášková,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář je určený začínajícím pedagogům v MŠ.
Seminář bude rozdělen do těchto částí:
a) Osobnost pedagoga v MŠ - profesní dovednosti učitelky mateřské školy
b) Třída plná dětí - zvládnu vše v praxi?
Průběh dne v MŠ "krok za krokem" - předání praktických zkušeností, námětů a rad k
práci v MŠ
- režimové momenty od příchodu dítěte do MŠ po předávání dítěte zákonným zástupcům
v praxi - význam režimu dne, důležitost rituálů , názorné praktické ukázky s
účastnicemi semináře, co je pro dítě důležité, čeho se vyvarovat s okamžitou
zpětnou vazbou posluchačů, reakce na dotazy, problémy z praxe (přebírání dítěte
učitelkou, hry a činnosti dle zájmu dětí, stolování, hygienické návyky,
sebeobsluha, vytváření pravidel chování dané třídy, pobyt venku , odpočinek,
předávání dětí kolegyni nebo zákonným zástupcům)
- zajištění maximální bezpečnosti dětí po celý den v MŠ - průběžné vyhodnocování
rizik v praxi jak v interieru MŠ , tak venku
-dokumentace třídy, školy
-přímá a nepřímá práce učitelky MŠ (důležitost promyšlenosti a plánování výchovněvzdělávací práce s dětmi i akcí s rodiči a veřejností, příprava pomůcek, spontánní
a řízené činnosti, hlavní metody práce s dětmi předškolního věku , hodnocení práce,
práce pro školu, sebevzdělávání,..)
c) Komunikace uvnitř a vně mateřské školy - komunikace s dětmi, se zaměstnanci, s
rodiči, s veřejností, se zřizovatelem, s kontrolními orgány
komunikace s dětmi, význam kladení otázek dětem, komunitní a diskusní kruh
komunikace verbální a nonverbální
komunikace ústní a písemná
d) Jak si udržet nadšení pro práci?
Duševní hygiena učitelky v mateřské škole
Motivace pro práci, radost z práce, jak předejít syndromu vyhoření
Význam dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
e) Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse
Reakce a návrhy řešení problémů posluchačů semináře z praxe , zodpovězení dotazů
f) Nabídka doporučené literatury, materiálů k práci

Akreditace:

MSMT-8012/2019-2-235

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Změna termínu z 24.2.2021.

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
0231111 Začínám učit v MŠ
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

