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. 0216101 Předmatematická gramotnost v MŠ, která je doporučena
pro učitele MŠ, AP.

02 Předškolní vzdělávání
0216101

Předmatematická gramotnost v MŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ, AP

Termín konání:

24.října 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Václava Tmejová, ředitelka MŠ

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seznámení s možnostmi rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v mateřské škole
pomocí hry, v souvislosti s rozvojem psychických schopností a důležitých dovedností
dětí během každodenních činností.
Význam rozvoje řeči, úroveň rozvoje smyslového vnímání, schopnost koncentrace na
zadaný úkol, jakým způsobem přizpůsobit úkoly, ale i hry schopnostem jednotlivých
dětí.
Proč je pro předmatematické představy nutný rozvoj motoriky.
Využití manipulativních aktivit, pohybových her, her s pravidly, respektovat daná
pravidla a pokyny, hry s rozvojem paměti, prostorového vnímání, vnímání času a
časové posloupnosti.
Jak konkrétně rozvíjet schopnost vytvářet představy na základě poslechu, umět je
dále zpracovávat, naučit se vyjadřovat své představy různými způsoby, u dějů vnímat
jejich souvislost i následnost, rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným,
vyhodnocovat.
Seminář zahrnuje prvky přednášky, ale i workshopové aktivity, kdy je kombinován
frontální výklad lektora s individuální a skupinovou praktickou činností účastníků.
Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými
znalostmi/kompetencemi, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky
mateřské školy ve vztahu k podpoře rozvoje předmatematické gramotnosti.
Dílčí cíle:
- získat základní povědomí
- o možnostech rozvoje předmatematické gramotnosti dětí v mateřských školách
- vyzkoušet praktické činnosti, které vedou k celkovému posilování předmatematické
gramotnosti mezi dětmi mateřských škol

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
0216101 Předmatematická gramotnost 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

