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. 0221401 Náměty na "Projektové dny a týdny v MŠ", která je
doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0221401

Náměty na "Projektové dny a týdny v MŠ"

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

9.ledna 2020 od 09:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Bc. Irena Zavadilová, vedoucí uč. MŠ Havlíčkův Brod

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

1.

Prezentace uskutečněných projektových dnů a týdnů v MŠ včetně dokumentace.














Ekožrouti
Přiletěly na koštěti
Jak pejsek s kočičkou pekli dort
O pyšné noční košilce
Strom
Vyjdi po schodech až do nebe
Světýlkování
Písničky z babiččiny krabičky
Znamení zvěrokruhu
Bramborový týden
Moje město
Pohádky pod peřinku

2.

Scénáře k Projektovým týdnům realizovaných v MŠ.

3.
Inspirativní dramatické hry, vztahující se k projektovým dnům  aktivní
účast učitelů.
Pomocí projektových metod propojit život v celé MŠ zapojením dětí, učitelů,
provozních zaměstnanců i rodičů.
Prostřednictvím metod dramatické výchovy učit děti komunikaci, spolupráci, empatii,
vzájemnému porozumění, respektu, přijímání odlišnosti, jiného názoru, prosazení
sebe sama ve skupině, rozlišení dobra a zla, poznání sebe sama i druhých, a to
vše ne prostřednictvím předávání poznatků a zkušeností pedagoga, ale vlastním
prožitkem.
Akreditace:

MSMT-901/2018-2-22

Účastnický poplatek:

700 Kč

Poznámka:

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
0221401 Náměty na "Projektové dny a týdny 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

