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. 1639191 Šťastné a spokojené dítě doma i ve škole?, která je
doporučena pro učitele MŠ, ZŠ.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1639191

Šťastné a spokojené dítě doma i ve škole?

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ

Termín konání:

16.května 2019 od 13:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Hana Otevřelová,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Praktický seminář určený pro kolegyně z mateřských i základních škol.
Seminář má teoreticko-kazuisticko-praktickou strukturu, které se vzájemně
prolínají.
V teoretické části se věnuje prostor vývoji dítěte od narození po nástup do
základní/střední školy... Přímo na místě se uzpůsobí potřebě a zájmu zúčastněných.
Zaměříme se na prostředí rodinné i školní. Probereme úkoly jednotlivých vývojových
etap pro správný vývoj dítěte. Jakou roli mají splnit rodiče, jakou může poskytnout
pedagog jako navazující výchovná osoba na rodinu.
Dotkneme se teorie attachmentu (vazby, přilnutí, připoutání), sociálních potřeb
dítěte (potřeba lásky, místa, bezpečí, podpory, limitu, výživy), nutnosti a významu
rituálů v různých prostředích dítěte. Zamyslíme se nad situacemi, které ovlivní
nedostatek nebo nadbytek výše uvedeného. Jak se "to" projeví na chování dítěte doma
i ve školce/škole. A jak "to" ovlivní psychosomatiku dítěte, jak nám svým stonáním
(psychickým či fyzickým) chlapci a děvčata ukazují, že potřebují pomoct.
V kazusticko-praktické části se zamyslíme nad následujícími otázkami. Jak děti
reagují na neuspokojené potřeby? Jak to poznat? Co s tím mohou "dospěláci" udělat?
Nad čím se popřemýšlet? Co změnit? Zamýšlíme se nad situacemi, kdy my dospěláci
máme pocit, že by „to“ mělo být jinak, že by „to“ mělo jít lépe…
Seznámení účastníků s problematikou psychosomatiky, jejími projevy, příčinami a
vlivem na prospívání dítěte ve školce/škole.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

700 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
1639191 Šťastné a spokojené dítě doma i ve 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 "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

