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. 0228101 Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v
MŠ, která je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0228101

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v MŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

8.října 2019 od 08:00

Rozsah:

7 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Iva Škaloudová, ředitelka MŠ

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Teoretická část:
1. Individualizované vzdělávání - vysvětlení pojmu, individualizované vzdělávání v
pedagogické praxi - způsob práce, osobnost učitelky, respektující přístup k dětem,
komunikace s dětmi, principy a zásady individualizovaného přístupu.
2. Důvody pro individualizaci vzdělávání - koncepce RVP PV, evaluace školy.
3. Pedagogické hodnocení dítěte - vzdělávání ke kompetencím, práce se vzdělávacími
cíli, individuální vzdělávací plány, očekávané výstupy. Metody pedagogické
diagnostiky - pedagogické pozorování, rozhovor, analýza dětských prací. Reflexe
využití výsledků hodnocení dětí v praxi.
4. Etické principy při tvorbě záznamů o dětech, práce s osobními a citlivými
informacemi, spolupráce s rodiči v oblasti pedagogického hodnocení dítěte.
Praktická část:
5. Práce s vývojovými škálami a jejich využití k pedagogickému hodnocení vybraných
cílových dovedností.
6. Využití každodenních činností v mateřské škole k pedagogickému hodnocení dítěte
- práce s diagnostickou situací.
7. Možnosti a formy záznamů o dítěti - tvorba individualizovaného portfolia dítěte
a práce s ním.
8. Diskuse.
Analýza pedagogické práce v mateřské škole (poznatky z praxe, poznatky ze šetření
ČŠI) ukazuje na potřebu seznamovat učitelky s aplikací teoretických poznatků z
oblasti pedagogiky a psychologie do jejich každodenní praxe. Prohloubení jejich
znalostí vytváří předpoklady pro pochopení principů a zásad, formulovaných v RVP PV
a tím zkvalitnění jejich pedagogické práce. Hlubší znalost uvedené problematiky
zvyšuje schopnost odborné komunikace a argumentace, která je pro mnoho učitelek v
mateřských školách obtížná a problematická.
Cíle:
1. Prohloubit a rozšířit znalosti z oblasti obecné pedagogiky v souvislosti s
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
2. Přiblížit účastníkům podstatu a smysl pedagogického hodnocení dítěte a
individualizace práce v mateřské škole.
3. Procvičit si práci s nástrojem pro pedagogické pozorování a hodnocení dítěte - s
vývojovými škálami.
4. Naučit se využít diagnostické situace pro pedagogické hodnocení dítěte.

Akreditace:

MSMT-786/2017-2-27

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
0228101 Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace
práce 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

