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. 1658311 Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové
metody výuky , která je doporučena pro učitelů MŠ, ZŠ, vychovatelů škol a ŠZ,ZUŠ, pedagogy volného času, učitelé - vedoucí zájmových
kroužků.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1658311

Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové metody výuky

Doporučeno pro:

učitelů MŠ, ZŠ, vychovatelů škol a ŠZ,ZUŠ, pedagogy volného času, učitelé - vedoucí zájmových kroužků

Termín konání:

18.května 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Pavel Rampas,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Kurz je inspirací pro všechny, kteří vyučují a vychovávají žáky ve školách či děti
na táborech, na kroužcích a podobně a chtějí ve své pedagogické práci využívat
principy zážitkové pedagogiky. Na kurzu si osvojí základní poznatky z psychologie a
pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných
klíčových kompetencí na daném stupni školy.
První část kurzu se zabývá druhy klíčových kompetencí a jejich možnostmi rozvoje
pomocí herních aktivit. Rozebírá základní principy zážitkové pedagogiky a druhy
výchovně vzdělávacích cílů dle věku dětí.
Druhou částí je pojem hra jako nejdůležitější zdroj poznání a seberozvoje. Jaké
jsou druhy a principy her. Jak vytvořit svou hru s konkrétním přínosem. Zásady
vedení her a reflexe. Vše na základě vlastního hraní. Kurz je bohatou inspirací
samotných her a aktivit, ale především je cílem naše autorská metodika postupu
tvorby nových her. Každý může vytvářet nové a přínosné herní aktivity. Každý
účastník dostane po kurzu seznam všech uskutečněných her na kurzu, včetně jejich
popisu a pravidel.
Účastníci si uvědomí, jaké klíčové kompetence mohou prostřednictvím zážitku
rozvíjet. Naučí se vytvářet hru podle vlastních kritérií a využít ji pro rozvoj a
motivaci dětí a žáků.

Akreditace:

MSMT-32621/2020-4-690

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
1658311 Zážitková pedagogika ve výchově a výuce - nové
metody výuky
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 "16 Pedagogické, didaktické a psychologické 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

