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. 0233491 Školní připravenost předškolních dětí, která je
doporučena pro ředitele a učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0233491

Školní připravenost předškolních dětí

Doporučeno pro:

ředitele a učitele MŠ

Termín konání:

4.března 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Hana Drahoňovská,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Znaky současné rodiny
Výchovné styly
Jak převzít kontrolu nad svými návyky z minulosti
Rodinný model výchovy – kompas úspěchu
(pravidla, návyky, postoje, vlastnosti, hodnoty)
2.

Metody spolupráce MŠ a rodičů – 1 hodina

Informativní schůzky, dotazníky, individuální pohovory, herní odpoledne pro
rodiče, tvořivé dílny, společenské akce
Zásady efektivní spolupráce s rodiči
3.
Začátek nemusí být těžký (jednoduchá doporučení, hry a zábavná cvičení pro
rozvoj klíčových kompetencí dítěte v rodinném prostředí) – 4 hodiny
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak se vypořádat sám se sebou a s ostatními
Osobnost a sociální kompetence
Sebevědomí a seberealizace
Trénování těla pro zvládnutí vyučování
Hrubá, jemná motorika, koordinace
Zkoušení a využívání smyslů
Samostatné objevování světa
Mluvit, myslet, porozumět
Dobře zvládnout povinnosti a malé úkoly
Jak se neztratit ve světě dospělých
Koncentrace, znaky, symboly
Společné aktivity, spolurozhodování

4.
Pozitivní komunikace učitele s předškolním dítětem (konkrétní a praktická
pomoc pro rodiče) – 2 hodiny
-

Metody „nastavení hranic“
Úzkosti a útěk do nemoci
Udržování pořádku
Lhaní
Hádky mezi dětmi
Řešení problému v osmi krocích

Poskytnout teoretická východiska obecné úspěšnosti dítěte a celou řadu drobných
návodů a nenáročných, ale účinných technik, které lze využívat v případě zjištění
dílčí nezralosti dítěte pro zácvik. Zaměřit se nejen na kognitivní a motorický
rozvoj, ale zejména na sociální a emoční zralost a možnosti podpory jejího
rychlejšího dozrávání. Zapojit větší mírou do spolupráce rodiče, otevřít cestu
změně a dalšímu rozvoji.
Akreditace:

MSMT-6718/2018-2-230

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
0233491 Školní připravenost předškolních dětí
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

