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. 0218380 Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí předškolního
věku, která je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0218380

Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí předškolního věku

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

Od 13.února 2018 do 27.února 2018 od 08:30

Rozsah:

16 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Václava Tmejová, ředitelka MŠ

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

V první části programu budou účastníci seznámeni s podstatou a významem čtenářské
pregramotnosti a prostředky jejího rozvoje. Druhá část programu bude zaměřena
zejména na konkrétní činnosti pro utváření vztahů k četbě a práci s příběhem.
První část programu zahrnuje následující témata:
Význam čtení pro život, význam předčtenářské gramotnosti. Jakou úlohu má rodina v
souvislosti se čtením a předčtenářskou gramotností, jakou úlohu plní v této
souvislosti mateřská škola? Vzájemná spolupráce rodiny a mateřské školy.
Podněcování předčtenářské gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických
schopností a důležitých dovedností dětí v předškolním věku. Rozvoj smyslového
vnímání, orientace v prostoru a vnímání času. Rozvoj představivosti a fantazie,
rozvoj myšlení, rozvoj řeči a komunikačních schopností. Jak podněcovat smysluplné a
funkční, slovní a grafomotorické projevy dětí. Jak rozvíjet projevy gramotnosti v
raném období. Význam kresby.
Druhá část programu zahrnuje témata:
Řečové a estetické činností dětí - podmínka pro utváření vztahů ke knize a k
příběhům. Poslech čtených jednoduchých příběhů, dokončení děje, vyprávění
přečteného textu, jednoduchých pohádek. Tematický projekt  práce s pohádkovým
textem a texty písniček - spojená s dramatizací a zařazením konkrétních ukázek
rozvoje předčtenářské gramotnosti, s činnostmi pro rozvoj smyslového vnímání,
rozvoj řeči, naslouchání, dokončení příběhu, rozvoj fantazie, představivosti a
grafomotorických činností
Obě části semináře zahrnují prvky přednášky, ale i workshopové aktivity, kdy je
kombinován frontální výklad lektora s individuální a skupinovou praktickou
činností účastníků.
V první i ve druhé části programu bude dán prostor k diskusi

Akreditace:

MSMT-12347/2017-2-539

Účastnický poplatek:

2900 Kč

Poznámka:

Seminář se koná ve dvou dnech (13.2.+27.2.2018,vždy 8:30 - 14:30 hodin) a je vhodný pro 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
0218380 Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí
předškolního věku
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

