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. 0226191 Hravá literární výchova v mateřské škole, která je
doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0226191

Hravá literární výchova v mateřské škole

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

19.února 2019 od 09:00

Rozsah:

8 hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Učitelé v mateřských školách mají nesmírně složitý úkol: zajistit všestrannou
výchovu a vzdělávání dětí od tří až do sedmi let. Všichni pedagogové jsou seznámeni
s cíli jednotlivých vzdělávacích oblastí a s jejich očekávanými výstupy. Není tedy
naším cílem semináře vyjmenovávat rámcové vzdělávací cíle a klíčové kompetence, ale
nabídnout metodiku práce s literárním textem o živočiších.
Mnohé náměty poslouží k tvořivému vystoupení na tradičních besídkách, podpoří
dětskou spontánnost a tvořivost, zajistí rozvoj osobnostních kvalit dítěte.
Při didaktické interpretaci poezie se naučí děti prožívat příběhy básní; v rolích
pracují s příkazy; předvádějí pohybovou pantomimu; procvičují komunikaci, seznámí
se s poznávacími a racionálními aktivitami (potrava zvířat, dorozumívací slovník
živočichů, délka života, užitečnost zvířat, chránění živočichové aj.); naučí se
projevovat postoje k problémům apod.
Práce s texty J. Bruknera, J. Dědečka, J. Kahouna, J. Reevse, P. Šruta, Štíplové,
Vodňanského, J. Žáčka aj.
Úkolem semináře je pomocí vhodné literární interpretace ulehčit náročnou práci
učitele a poskytnout dítěti chvíle plné zamyšlení i veselí při poslechu různých
žánrů krásné literatury.

Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

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
0226191 Hravá literární výchova v mateřské škole
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

