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. 0235111 Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ, která je doporučena pro
učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0235111

Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

25.března 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Eva Svobodová, pedagog na PF JČU v Českých Budějovicích

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Vzdělávací program rozvíjí profesní dovednosti a kompetence. Základním tématem je
tvorba efektivních pravidel spolu s dětmi na základě demokratického výchovného
stylu. Aktivity, které v rámci kurzu účastníci absolvují, jsou přenositelné do
přímé práce s dětmi v mateřské škole nebo ve školní družině. Kurz bude rozdělen do
tří přibližně dvou až tří hodinových částí, podle aktuálních potřeb a zájmů
účastníků.
V první části kurzu se účastníci seznámí se základními pojmy z oblasti
demokratického výchovného stylu a na ukázkách z praxe si odlišíme znaky
demokratického, respektujícího přístupu k dítěti a autoritativní či liberální
výchovy. Účastníci se pokusí v rámci sebereflexe při řešení praktických příkladů
rozpoznat vlastní vzdělávací styl.
Ve druhé části se zaměříme na tvorbu pravidel spolu s dětmi a hledání cest k tvorbě
skutečně fungujících pravidel. Ujasníme si pojmy: řády, návyky a pravidla a
naučíme se základní postupy při jejich tvorbě.
Ve třetím bloku realizujeme tvorbu pravidel pomocí rituálů, příběhů a konkrétních
situací, budeme hledat způsoby fixace pravidel a vyzkoušíme si jejich zápis formou
piktogramů
Program bude probíhat především formou prožitkových aktivit, diskuze a rozborů
videozáznamů.
Naučit se vytvářet pravidla spolu s dětmi tak, aby měla pro děti pochopitelný smysl
a děti je dodržovaly. Seminář upozorní na úskalí při tvorbě pravidel a jejich
aplikace do každodenní činnosti třídy mateřské školy.

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

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
0235111 Tvoříme pravidla s dětmi 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

