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. 0227111 Rozumím, chci poznat, zkoumám aneb Čtenářská
gramotnost v praxi MŠ - webinář, která je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0227111

Rozumím, chci poznat, zkoumám aneb Čtenářská gramotnost v praxi MŠ - webinář

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

Od 21.října 2020 do 22.října 2020 od 08:30

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

on - line forma

Spojení:
Lektor:

Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Vzdělávací program bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických
pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti především získáním praktických
dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností
dětem předškolního věku v mateřské škole. Program probíhá formou praktického
semináře.
Prostřednictvím vhodné dětské literatury (pohádek a příběhů) rozvíjet nejen
předčtenářskou, ale i sociální gramotnost dětí, podporovat jejich socializaci a
eliminovat nežádoucí chování nejen v mateřské škole.
Praktický seminář je zaměřený na práci s lidovými i autorskými literárními texty,
samozřejmě s využitím prožitkového učení a dramatické výchovy.
Vyzkoušíme si různé možné vstupy do pohádek, mapování témat, které pohádka nabízí
nejen pro poznatkové, ale i pro sociální učení dětí, zkusíme společně příběhy
rozehrávat prostřednictvím konkrétních činností, kde nebude chybět rytmus, rým,
písnička a kde děti nejen že porozumí příběhu, ale současně prostřednictvím reflexe
získají zkušenost pro svůj vlastní život mezi lidmi.
Prozkoumáme, že východiska k práci s příběhem mohou být různá (knížka, básnička,
písnička, pohádka, situace atd.)
Práce s příběhy z dětské literatury bude mít 3 části:
1.
Východiska k práci s příběhem a hravé vstupy do příběhů
2.
Ukázka práce s konkrétními pohádkami
3.
Praktická dílna, kde si z gruntu vyzkoušíme, jak postupovat od výběru
příběhu k jeho naplnění při hře s dětmi.
Celý seminář bude doplněn odborně vedenými reflexemi jednotlivých částí (formulace
cílů a výstupů, uplatnění čtenářských strategií, reflexe použitých metod, postupů i
činností.
Cílem semináře je:
podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské
pregramotnosti
ujasnění si cílů čtenářské pregramotnosti, které nejsou v RVPPV explicitně
vymezené a jsou prioritně zastoupené v oblasti dítě a jeho psychika
seznámit se se strategiemi čtenářské pregramotnosti
a jejich využitím v
praxi
zažít prakticky příklady dobré praxe
Výstupy:
učitelky a učitelé si ujasní cíle, podmínky a strategie pro rozvoj
čtenářské pregramotnosti
učitelky a učitelé si odnesou praktické dovednosti aktivizačních způsobů
práce s příběhem a knížkou, v praxi si vyzkouší vhodné metody práce
učitelky a učitelé se seznámí s příklady dobré praxe ve smyslu Jak učit
děti porozumět textu a získají inspiraci k rozvoji dovedností předcházejících čtení
a psaní

Akreditace:

MSMT-869/2019-2-23

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Weminář proběhne on - line formou v následujících termínech: 21. 10.
8:30-10:00 hod.,10:30-12:00 hod. a 22. 10. 8:30-10:00 hod., 10:30-12:00 hod.

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
0227111 Rozumím, chci poznat, zkoumám aneb Čtenářská
gramotnost v praxi MŠ - webinář
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

