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. 0601101 Moderní a logické deskové hry , která je doporučena pro
učitele ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času.

06 Matematika a její aplikace
0601101

Moderní a logické deskové hry

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného
času

Termín konání:

19.února 2020 od 08:30

Rozsah:

8 hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Veronika Havelková, Vyučující předmětu Matematický software na PedF UK

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové
hry, Moderní a logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické
gramotnosti, Hravě k finanční gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě
nezávislé a lze absolvovat samostatně.Ve vzdělávacím programu budou představeny
postupy a metody práce vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti
využití her v běžné výuce a způsob, jak lze s jejich pomocí rozvíjet finanční
gramotnost žáků zábavnou formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat
s individuálním přístupem k žákům a tak využít plně jejich potenciál. V rámci
semináře budou představeny postupy a metody vhodné zejména při vedení klubu zábavné
logiky, možnosti nasazení her do běžné výuky a to, jak lze s jejich pomocí rozvíjet
logické myšlení žáků zábavnou formou. V první části programu budou představeny
základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků,
doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování
vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a
nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu
seznámí lektor účastníky s konkrétními moderními a logickými deskovými hrami. Na
závěr lektor doporučí přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma.
Obsah semináře:

Principy práce v klubu, nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do
herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si
žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické
funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce
mezi žáky. (1 hodina)

Moderní a logické deskové hry  vysvětlení pravidel, seznámení se s
taktikami u jednotlivých her a jejich testování (Osadníci z Katanu, Kingdomino,
Carcassonne, Velbloudí dostihy, Šplouch, Pexeso pro uši, Paměť 3D, Icecool  Ledová
škola, Quarto, Quoridor, Quixo, Pylos). (6 hodin)

Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva. (1 hodina)
Účastníci se seznámí s možným postupem, jak mohou ve své škole zrealizovat klub
zábavné logiky a her, jakým způsobem jej vést a jakými aktivitami ho naplnit, i to,
jak zařazovat deskové hry do běžné výuky na ZŠ. Poznají systém strategií a metod k
rozvíjení různých kompetencí žáků (koncentrace, představivost, komunikace,
strategické myšlení, plánování, jazykové schopnosti; využití v praxi). Naučí se
rozpoznávat a používat vhodné nástroje k rozvíjení a vytváření živého společenství
nad hrou. Budou mít příležitost sdílet praktické zkušenosti ze své vlastní praxe.

Akreditace:

MSMT-8012/2019-2-235

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon II. OP VVV.

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
0601101 Moderní a logické deskové hry
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 "06 Matematika a její aplikace"
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

