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. 0224101 Prostředí v MŠ jako výchovně vzdělávací prvek, která je
doporučena pro 10, učitele MŠ .

02 Předškolní vzdělávání
0224101

Prostředí v MŠ jako výchovně vzdělávací prvek

Doporučeno pro:

10, učitele MŠ

Termín konání:

25.listopadu 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:

Mgr. Hana Drahoňovská,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář je primárně určen pro začínající učitelky MŠ.
1. Působení faktoru prostředí:
a. Nástroj rozvoje dítěte
b. Klíčový prostředek individualizace
c. Nejnaléhavější faktor efektivity výuky (inkluze, individualizace, komunikace,
sociální rozvoj)
2. Podmínky efektivity působení prostředí:
a. Podnětnost
b. Připravenost
c. Pozitivita a klid
1 hodina
3. Pojetí významu prostředí v některých typech současných MŠ:
a. Program Zdravá škola
b. Montessori systém
c. Program Začít spolu
1 hodina
4. „Jak je to u vás?“
a. Zpracování návrhu možností zřízení, či rozšíření pracovních koutů v prostorách
vlastní MŠ
(práce ve skupinkách, diskuse)
1 hodina
5. Montessori pedagogika
a. Úloha učitele ve vztahu k výchovně vzdělávací funkci prostředí:
• Stanovení cíle a smyslu
• Volba a příprava pomůcek
• Osobní kompetence vedoucí ke zvládání svobodného výchovně vzdělávacího prostoru
• Rozvoj individuality žáka
• Dosažení klíčových kompetencí žáka
1 hodina
b. Jak pracovat s prostředím, aby pracovalo za vás:
• Materiální složka prostředí:
- Uspořádání
- Respektování senzitivních období
- Praktické návody, jak prostředí využívat: (vnímavost, ruka, písmena, slovo,
poslech, básničky, knihy)
1 hodina
• Prostředí tvořené sociálními vztahy :
„Pomoz mi, abych si pomohl sám“
- Praktické návody, jak prostředí tvořit: (kázeň, svoboda, nezávislost, pravidla,
odměny, tresty)
1 hodina
• Svět a příroda jako vzdělávací prostor:
„Učit se, znamená dělat“
- Praktické návody, jak prostředí využít: (zeměpis, rostliny, zvířata, fyzikální
jevy, čas)
1 hodina
6. Praktická část
Sestavení systému aktivit, které vedou ke zlepšení výchovně vzdělávací funkce
prostředí ve vlastní MŠ (pro konkrétní skupinu dětí, případně pro řešení výchovného
problému)
- Písemná práce ve dvojicích, společná reflexe aktivity
1 hodina
1. Učitel umí vyhodnotit klady působení úpravy prostředí zhotovením návrhu na
optimalizaci prostor vlastní MŠ
2. Učitel umí využívat (navrhnout, vyrobit) na základě inspirace z kurzu pomůcky se
samokontrolní funkcí.
3. Učitel si umí představit svou vlastní roli jako součást vlivu prostředí a
vyvodit z toho závěry pro své vlastní působení v rámci sociálních vztahů třídy MŠ.
4. Učitel využívá v co nejširší míře přírodní prostředí, děje a zákonitosti pro
výchovně vzdělávací aktivity dětí.
5. Učitel respektuje senzitivní období dětí a pružně přizpůsobuje volbu prostředí i
aktivit ke stimulaci jejich rozvoje.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 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
0224101 Prostředí v MŠ jako výchovně vzdělávací prvek
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

