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. 0208101 Výchova k míru, přátelství a sounáležitosti , která je
doporučena pro učitele MŠ, kteří absolvovali Využití prvků Marie Montessori nebo Cvičení ticha.

02 Předškolní vzdělávání
0208101

Výchova k míru, přátelství a sounáležitosti

Doporučeno pro:

učitele MŠ, kteří absolvovali Využití prvků Marie Montessori nebo Cvičení ticha

Termín konání:

6.listopadu 2019 od 09:30

Rozsah:

9 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Vlasta Hillebrandová, členka vedení společnosti Montessori ČR

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

1.
Teoretický úvod - potřebnost oživení etických a mravních hodnot
2.
Jednotlivé prožitkové aktivity, které vedou k zastavení, ztišení,
sounáležitosti smírnému řešení konfliktů a uvědomění si důležitosti mravních hodnot
využitelných v praxi s dětmi ve věkové skupině 3 - 6 let.
Nastolení přátelské atmosféry v kolektivu dětí nejen předškolního věku. Návrat k
mravním hodnotám, přátelství, respektu, úctě a toleranci.
Všude kolem nás se setkáváme s násilím, nepřátelstvím, nepřejícností, soutěživostí
a dravostí. Kam se vytratila slušnost, galantnost a schopnost si pomáhat? Kde a kdy
se tvoří základy pro mravní zásady? Kde se to v těch dětech a dospělých bere? Možná
se i vám honí podobné otázky hlavou, přemýšlíte nad nimi a chcete udělat něco pro
změnu. Právě nyní je čas začít.

Akreditace:

MSMT-869/2019-2-23

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Doneste si obuv na přezutí. 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
0208101 Výchova k míru, přátelství a sounáležitosti
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

