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. 0220401 Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy, která
je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0220401

Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

9.prosince 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

„STOPKA VYKUKUJE, TAK S NÍ ZAZVOŇ, V KAŽDÉM JABLÍČKU JE MALÁ JABLOŇ“ aneb
INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ v praxi MŠ
•
Seminář reaguje na potřebu MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace
požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním
prostředí
•
Teoretická východiska, která souvisí s tématem individualizace
•
Praktické činnosti se zaměřením na přístup k individualizaci vzdělávání v
oblasti obsahu vzdělávání v mateřské škole v souladu s RVPPV. Příklady kritérií a
ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností
dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj
funkčních gramotností
•
Základní postupy při hodnocení dětí v souvislosti s plánováním vzdělávání
ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne
podle věku), hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientaci v pedagogické
dokumentaci
Cílem semináře je poskytnou účastníkům důležité informace, týkajících se
teoretických východisek (RVP, PV) a praktických postupů, jak přistupovat k
individualizaci vzdělávání v rámci třídy MŠ.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je 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
0220401 Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy
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

