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. 0234311 Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání webinář, která je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0234311

Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání - webinář

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

10.března 2021 od 08:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

on-line forma

Spojení:
Lektor:

Mgr. Světlana Drábová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Pedagogická diagnostika je nejen jedním z východisek přípravy PLPP či IVP, ale měla
by být i nedílnou součástí práce učitele ve třídě MŠ. Učitel by měl být připravený
diagnostikovat nejenom vědomosti a dovednosti dětí, ale také jejich aktuálních
možnosti, styly učení a další potenciality dítěte, vztah mezi dětmi i klima školní
třídy. Modul je vstupem do pedagogické diagnostiky.
Učivo / obsah výuky:
●
diagnostická kompetence pedagoga;
●
diagnostický postup;
●
diagnostické metody v práci učitele;
●
řešení modelových situací.
Postupy výuky:
●
aktivizují výklad doplněný ukázkami dobré praxe z činnosti MŠ;
●
řízená diskuse nad příklady dobré praxe;
●
skupinová práce  využívání diagnostických postupů v práci učitele MŠ.
Účastník modulu bude připraven:
a)
uvažovat o možnostech využití pedagogické diagnostiky ve své práci;
b)
využívat ve své práci některé z metod pedagogické diagnostiky.

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Proběhne formou webináře v časech: 8 - 9:30hod., 10:00 - 11:30 hod.,
12:30 - 14:00 hod., 14:30 - 16:00 hod. V případě účasti na webináři je odkaz k připojení určen POUZE
přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a
účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos webináře nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva
přednášejících.

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
0234311 Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání webinář
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

