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. 0308431 Metodická podpora učitelů 3.- 5.tříd, která je
doporučena pro učitele 1. st. ZŠ.

03 1. stupeň ZŠ
0308431

Metodická podpora učitelů 3.- 5.tříd

Doporučeno pro:

učitele 1. st. ZŠ

Termín konání:

25.ledna 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jitka Grohmannová ,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Teoretická část – pravidla funkční třídy, jak vést děti k sebezodpovědnosti,
podpůrný materiál pro práci s kolektivem, jak na skupinovou práci
Praktická část - metodické aktivity, miniprojekty, integrovaná tematická výuka,
inspiromat do hodin
Výměna zkušeností – názorů na dané téma
Reflexe
Účastníci se dozví, jak vytvořit funkční třídu a jak na skupinovou práci ve 3. až
5. třídě.
Získají náměty do hodin – matematika, český jazyk, člověk a jeho svět.
Získají inspiraci, nástroje, pomůcky a metody do svých hodin, které si společně
vyzkoušíme.

Akreditace:

MSMT-21415/2022-2-674

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
0308431 Metodická podpora učitelů 3.- 5.tříd
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 "03 1. stupeň ZŠ"
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

