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. 0232131 MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření?, která je
doporučena pro učitele a ředitele MŠ, asistenty pedagoga.

02 Předškolní vzdělávání
0232131

MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření?

Doporučeno pro:

učitele a ředitele MŠ, asistenty pedagoga

Termín konání:

12.ledna 2023 od 09:00

Rozsah:

7 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Spolupracujete s rodiči dostatečně nebo málo? Jaké jsou příčiny nedostatečné
spolupráce? Co můžeme zlepšit? Na tyto další otázky budeme hledat odpověď na
základě poznatků o současné rodině, o komunikaci, na základě zkušeností z různých
mateřských škol.
Současná rodině, její problémy a radost, které ovlivňují spolupráci s MŠ. (Co
rodiče chtějí řešit nebo naopak skrývají.)
Konflikty v rodině, rozvody a jejich vliv na členy rodiny i vývoj dítěte
Způsoby rodinné výchovy a jejich důsledky
Co očekává rodina od MŠ? (Hlídání, odborné vedení, podporu při řešení
obtíží-jakých?)
hodiny
Komunikace
Komunikace v rodině mezi dospělými.
Násilí jako prostředek komunikace mezi rodičem a dítětem, mezi rodičem a
pedagogem.
Rozhovor a současných formách komunikace mezi MŠ a rodiči.
Jejich klady a zápory.
Cíle a formy komunikace mezi rodiči a pedagogy mateřských škol.
2 hodiny

2

Pedagog
těla.
1hodina

jako významný činitel komunikace
Vnímání vlastní role, motivace k práci.
Vnímání sebe sama – nejistota, předpoklady sebejistého vystupování.
Komunikace pedagoga – předcházení konfliktním situacím, vyjadřování, řeč

Náměty pro spolupráci mezi mateřskou školou a rodiči
1.
Co očekáváte od spolupráce? Co nabízíte?
2.
Odpovídá Vaše nabídka potřebám rodičů?
3.
Volba forem spolupráce v souvislosti s konkrétním dítětem jeho případnými
obtížemi.
4.
Příprava rozhovoru s rodičem.
5.
Možnosti spolupráce s organizacemi v případě nedostatečné péče o dítěte.
(Pedagogicko-psychologická poradna, OSPOD. Místní organizace, které se zabývají
podporou rodiny.)
2 hodiny
Seznámení s aktuálními poznatky o rodině a výchovných trendech v současné rodině.
Komunikaci mezi dospělými, dospělým a dítětem.
Zamyšlení nad současnými formami spolupráce s rodiči na základě otázek: Co děláme
dobře? Kde vnímáme obtíže? Jaké postupy nebyly účinné?
Zamyšlení nad osobností pedagoga, vnímání sebe sama v komunikaci s rodiči.
Na základě analýzy současné situace a zkušeností zformulujeme náměty pro optimální
spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou.
Akreditace:

MSMT-13759/2022-5-455

Účastnický poplatek:

1600 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Změna termínu ze 14.ledna 2022.

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
0232131 MŠ a rodina - Spolupráce nebo soupeření?
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

