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. 0211101 Primární prevence v MŠ, která je doporučena pro učitele
MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0211101

Primární prevence v MŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

4.října 2019 od 08:30

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Alena Vlková,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

1.blok
•
Seznamovací kruh, hry na seznámení
•
Kmeny a kořeny-didaktická kooperativní hra – Teotetické základy ( co je to
prevence, druhy, typy, systém prevence v ČR, prevence v MŠ)
2.blok a 3. blok
•
Základní informace k druhům rizikového chování, metodická doporučení (
•
problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky,
účinky, rizika) – akcent na kouření
a jiných forem závislostního chování (př. gambling, závislost na PC hrách)
•
rasismus, xenofobie
•
agresivita, šikana a další formy násilného chování
•
poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání,
obezita), zdraví životní styl
•
kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě
•
komunikace s rodičem, efektivní výchovné styly, rodič - partner k dialogu
4.blok
•
•

program komplexní
varianta pro MŠ

•
•
•

Soubor her z prev.programu LANO pro MŠ a ZŠ- prožitková a praktická část
Doporučená literatura
evaluace

primární prevence LANO, koncepce, východiska

1.
Účastníci ví, o je to prevence, její druhy a chápou principy dlouhodobého
programu primární prevence
2.
Mají představu teoretickou i praktickou o tvorbě, struktuře a náplni
programu prim.prevence v MŠ
3.
Orientují se v základním legislativním rámci, který zaštituje prim prevenci
v ČR
4.
Osobnostní kompetence pedagoga v kontextu prim.prevence
5.
Dokáží definovat a adekvátně rozkomunikovat s rodiči téma efektivních
výchovných stylů
6.
Prvky multikultury a program primární prevence – způsob práce s tématem,
začleňování znevýhodněných dětí
7.
Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému.
8.
Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
9.
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého
sebevyjádření
10.
Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorného myšlení k myšlení slovně- logickému
11.
Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie.
12.
Rozvoj komunikačních dovedností.
13.
předání znalostí, dovedností a postojů podporující zdravý životní styl
14.
podpora cílové skupiny v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje
dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v
budoucnosti
15.
seznámení s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se
obrátit v případě problému ( seznam doporučené literatury, web.stránek, systém
podpory v případě výskytu rizikového chování)
16.
rozvoj psychosociálních dovedností - navazování zdravých vztahů, schopnost
čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit
konflikty apod.
17.
podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času
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
0211101 Primární prevence 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

