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Seminář

Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat - učitelka
mateřské školy a dítě s odloženou školní docházkou
Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Účastníci získají osvědčení o absolvování tohoto kurzu.
Seminář lze hradit z tzv. Šablon.

Seminář je určen pro:
učitele/ky a ředitele/ky mateřských škol

Cíl semináře
je seznámit učitele mateřských škol s problematikou odložené školní docházky a s novými trendy v této oblasti.

Obsah seminář
seznámení:
s klíčovými dokumenty a koncepčními záměry a strategiemi mezinárodní organizace OECD, která dlouhodobě na
problematiku OŠD v České republice upozorňuje;
se zjištěním České Školní Inspekce a záměry prevence OŠD;
s náměty na možnosti uplatňování prožitkového učení v praxi;
s možnostmi podpory sociálních a komunikačních dovedností dítěte s odloženou školní docházkou.

Časový harmonogram semináře
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.30 – přednáška (2. část)
12.30 - 13.30 - oběd
13.30 - 14.45 - přednáška (3. část)
14.45 - 15.00 - přestávka s občerstvením
15.00 - 16.00 - přednáška (4. část+ diskuze)

Lektor
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Bc. Lenka Polášková
vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala
výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí,
předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena
Litujeme, ale na tento termín semináře se

9.6.2017

9:00 - 16:00

Praha

Hotel Amarilis

1990 Kč

už nelze objednat.
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování
semináře e-mailem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:
Odložená školní docházka, prožitkové učení v praxi, školka, mateřská školka, školní docházka, sociální dovednosti dítětě,
komunikační dovednosti dítěte, prevence OŠD apod.
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