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. 1665111 Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací,
která je doporučena pro učitele MŠ, ZŠ, vychovatele SD, asistenty pedagoga.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1665111

Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, vychovatele SD, asistenty pedagoga

Termín konání:

30.dubna 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:

PaedDr. Zdeňka Kašparová,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Výchova a vzdělávání dětí je nepochybně velmi náročnou, odpovědnou
a mnohdy vysilující činností každého, kdo se na této činnosti podílí. Toto
samozřejmě s sebou přináší i emoce na obou stranách – na straně vychovávajících,
vzdělávajících a na straně vychovávaných, vzdělávaných. Schopnost pojmenovat emoce,
umět je popsat, charakterizovat a zvládnout je pro dítě, žáka složité, ale velice
důležité. Často se mění výchovné i vzdělávací prostředí, ve kterém se děti, žáci
pohybují. Musí se vyrovnat s řadou změn ve svém životě a tyto skutečnosti mají vliv
na jejich emocionální stav.
Program je obsahově zacílen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů,
vychovatelů školních družin, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků,
kteří vzdělávají žáky a potřebují doplnit a aktualizovat informace
k tématu.
Program je koncipován tak, aby nejen informačním, ale také interaktivním způsobem
představil metody práce pedagoga se žákem i s třídním kolektivem v různých
podmínkách a situacích.
Cílem semináře je předat účastníkům informace ke způsobům učení a sdílení emocí, k
charakteristice a zvládání emocí. Účastníci semináře získají dále informace o
výchovných metodách a jednotlivých emocích, o modelech, které jsou přebírány z
generace na generaci. Dále získají znalosti a dovednosti, jak pracovat s dětskými
strachy, jak vést děti ke zvládání změn, které se v jejich životě objevují, jak
reagovat na žáky, kteří své emoce nezvládají.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

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
1665111 Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních
situací
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

