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. 1614381 Úspěšný nástup do ZŠ, která je doporučena pro učitele
MŠ a 1.tříd ZŠ.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1614381

Úspěšný nástup do ZŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ a 1.tříd ZŠ

Termín konání:

20.února 2018 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová , psycholog PPP Brno Ivančice

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Jak co nejvíc usnadnit prvňáčkovi úspěšný start v základní škole?
Témata:
1.
hodina – Zamyšlení nad školní zralostí, rizika při nevhodně načasovaném
nástupu do ZŠ
2.
hodina – Denní režim předškoláka a prvňáka, volnočasové aktivity
3.
hodina – Zásady efektivní domácí přípravy
4.
hodina – Uzpůsobení pracovního prostředí pro prvňáčka, zajištění vhodných
pracovních potřeb pro praváky a pro leváky
5.
hodina – Spolupráce učitele s rodiči, nastavení vzájemné spolupráce
Cílem semináře je prezentovat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat
školsky zralý předškolák a jak mu pomoci k úspěšnému nástupu do základního
vzdělání. Jde o informace, které by se měli rodiče dovědět od pedagogických
pracovníků ještě před nástupem jejich potomků do školy, aby mohli uzpůsobit denní
režim dítěte a zajistit jim adekvátní pracovní prostředí nákupem vhodných
pracovních potřeb. Dále bude s účastníky probrána otázka vztahu učitele s rodiči a
nastavení jejich vzájemné spolupráce ku prospěchu dítěte.

Akreditace:

MSMT-851/2016-2-23

Účastnický poplatek:

1000 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
1614381 Úspěšný nástup do 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 "16 Pedagogické, didaktické a psychologické 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

