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. 0209401 Polytechnická výchova v MŠ, která je doporučena pro
učitele MŠ .

02 Předškolní vzdělávání
0209401

Polytechnická výchova v MŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

23.října 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Alena Vlková,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Vzdělávací program podpoří polytechnickou výchovu v MŠ. Je zaměřen na podpora
profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání.
Pomůže zvýšit kvalitu při jejich každodenní práci při vzdělávání a výchově dětí.
Pedagogům budou vysvětleny principy a cíle polytechnické výchovy v MŠ.
•
Polytechnická výchova v MŠ – teoretická východiska (postavení pracovní a
polytechnické výchovy, integrace polytechnické výchovy do RVP PV
•
Oblasti pracovních činností v MŠ- teorie s propojením do praxe, ukázky z
terénu / videonahrávky, fotodokumentace… /:
• práce s různým materiálem
• práce montážní a demontážní
• sebeobslužné práce
• úklidové práce
• práce pěstitelské a chovatelské
• vycházky s pracovně orientačním zaměřením
• hrové činnosti
Účastníci získají teoretické i praktické poznatky z oblasti polytechnické výchovy.
Program klade důraz na moderní metody vyučování, předmětem přípravy učitelů budou
praktické ukázky aplikace metod polytechnické výuky. Osvojí si teoretické základy a
provedou praktické cvičení na nácvik modelových situací z praxe. Pedagogům budou
vysvětleny principy a cíle polytechnické výchovy v MŠ.
Účastník:
Bude mít přehled o základech polytechnické výchovy
Bude seznámen se základními teoretickými východisky
Získá zásobník konkrétních nápadů do praxe

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program vhodný k zařazení 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
0209401 Polytechnická výchova 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

