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. 0240191 Polytechnická výchova v mateřské škole, která je
doporučena pro učitele MŠ, ŠD.

02 Předškolní vzdělávání
0240191

Polytechnická výchova v mateřské škole

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ŠD

Termín konání:

3.června 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:

Václava Tmejová, ředitelka MŠ

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Charakteristika:
1.
část – teoretická, se zařazením praktických ukázek činností k
jednotlivým tématům
2.

část-tvůrčí pracovní dílna

Na závěr společně zhodnotíme nejen plnění dílčích cílů a klíčových kompetencí, ale
i vhodnost nabízených aktivit pro děti předškolního věku, individuální přístup.
Účastnice dostanou prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskuzi, k dispozici
budou metodické materiály.
1.
Seznámit účastníky s tím, co vše děti poznávají, rozvíjejí, získávají
prostřednictvím polytechnické výchovy s naplňováním dílčích cílů a klíčových
kompetencí vycházejících z RVP PV
2.
Jak PV začlenit do ŠVP, jak do projektů s různými tématy zpracovat
polytechnickou výchovu s návazností na dané téma
3.
Jak cíleně rozvíjet pracovní schopnosti, dovednosti, logické myšlení pomocí
PV
4.
Můžeme PV oddělit od běžných každodenních činnost? PV připravuje děti pro
každodenní život.
5.
Seznámení se zásadami správného přístupu k dětem v souvislosti s PV
6.
Jak využijeme hry a stavebnice v projektech
7.
Seznámení s materiály, se kterými jsou schopny pracovat děti předškolního
věku.
8.
V tvůrčí praktické části je začleněno zpracování projektů k ročním tématům,
ukázky a výroba z jednotlivých dostupných materiálů, sezónní výrobky a práce
seznámení se s jednoduchými pokusy,
které nářadí, nástroje můžeme dětem nabídnout
Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými
znalostmi/kompetencemi, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky
mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře polytechnického rozvoje
Dílčí cíle:
získat základní povědomí o možnostech polytechnického rozvoje u dětí
v mateřských školách
- o možnostech a důležitosti spolupráce rodiny v souvislosti s PV
vyzkoušet praktické činnosti, které vedou k celkovému posilování
polytechnického vzdělávání mezi dětmi mateřských škol
Akreditace:
Účastnický poplatek:
Poznámka:

1400 Kč

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
0240191 Polytechnická 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

