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. 1002101 Polytechnická výchova na ZŠ, která je doporučena pro
učitele ZŠ, ZUŠ, vychovatele ŠD, DM.

10 Člověk a svět práce (pracovní výchova, kariérové poradenství, poradenství k volbě
povolání)
1002101

Polytechnická výchova na ZŠ

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, ZUŠ, vychovatele ŠD, DM

Termín konání:

13.listopadu 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:

Mgr. Jana Jedličková, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Vzdělávací program je zaměřen na začlenění polytechnické výchovy do vzdělávací
oblasti „Člověk a svět práce“ na ZŠ. Společně si prakticky vyzkoušíme vytvoření
několika projektů z různých materiálů, např. ze dřeva, drátků, korálků,
samotvrdnoucí či polymerové hmoty, plastů, proutí, papíru, textilu, ale také
zapojování elektrických obvodů, práci s konstruktivními, technickými a kreativními
stavebnicemi. Důraz bude kladen na rozvoj hrubé i jemné motoriky, pracovních
schopností, dovedností, návyků, které žáci využijí v běžném životě a později
pracovním životě, k rozvíjení samostatnosti, logického myšlení a kreativity.
Smyslem je také vytvořit pozitivní vztah k práci, naučit se práci dotáhnout do
konečné podoby, lépe komunikovat mezi sebou, vážit si práce druhého.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům výtvarné výchovy, pracovních
činností, pedagogům volného času inspiraci pro další obohacování výuky o nové
postupy. Program zároveň přináší i podklady pro zapracování tématu do osnov
předmětu a jeho využití pro začlenění mezipředmětových vztahů a průřezových témat,
zohledňuje také postupné budování klíčových kompetencí žáků.

Akreditace:

MSMT-869/2019-2-23

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon 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
1002101 Polytechnická výchova na ZŠ
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 "10 Člověk a svět práce (pracovní výchova, kariérové poradenství, poradenství k volbě
povolání)"
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

