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. 1632191 Emoční a sociální vývoj potřeby dítěte předškolního
věku, která je doporučena pro učitele MŠ.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1632191

Emoční a sociální vývoj potřeby dítěte předškolního věku

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

27.března 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:

PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Vývoj mozku a lidského vědomí je charakterizován dvěma základními vlivy – genetikou
a prostředím, kterým je jedinec ovlivňován. Jeden z aspektů nelze oddělit od
druhého a naopak, a proto je výchova dětí tak hluboce determinující proces – pro
kvalitu života, osobnostní spokojenost a sociální uplatnění.
Tento seminář má prostou ambici – jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorňovat
na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její
zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to
důležitější pro šťastný životní příběh jedince.
Má čtyři části, rozdělené do devadesáti minutových bloků, jejichž obsahem je:
1.
blok: Základní vývojová období prenatálního vývoje. Základní požadavky na
prenatální jistoty ze strany matky, epi-genetické vlivy na vývoj jedince a hlavní
rizika prenatálního období. Základní vývojová období dětí do šesti let a jejich
neurobiologický podklad (zrání a prozrávání jednotlivých částí mozku, jeho projevy
a potřeby.
2.
blok: Lidské potřeby, jejich dětské formy a kombinace – definují samotný
vývoj a tím i reprezentují základní strukturu osobnosti, temperamentu a talentů.
Klíčovost režimu a jeho projekce do rodiny – v současné době neselhává systém
vzdělávání, ale základní role a postuláty rodinných vlivů.
3.
blok: Kompetenční rozpory mezi rodiči a učiteli, rodiči a dětmi, dětmi a
učiteli. Klíčové kompetence a klíčovost kompetencí. Komunikace pedagoga s rodičem a
jeho korekční role ve vzdělávacím a formativním procesu.
4.
blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že
větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky
individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat.
Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do
znalostí a ty do dovedností.
Cílem semináře je seznámit účastníky se základními vývojovými obdobími a z nich
plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o principech vývoje mozku a zároveň si je
prakticky zařadí do již existujících zkušeností.

Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

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
1632191 Emoční a sociální vývoj potřeby dítěte předškolního
věku
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

