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Seminář

Spolupráce s rodinou jako základ předškolního
vzdělávání
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ vztahujících se k vytváření partnerských vztahů
mezi rodinou a mateřskou školou, zapojování rodičů do společného postupu při vzdělávání dítěte i do života školy.

Termíny a přihláška
Datum
7.10.2021

Čas
9:00 - 16:00

Město
Praha

Místo
Adresa bude upřesněna

Cena
1990 Kč

Závazná přihláška

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.

Lektor
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor předškolní pedagogika. Od roku 1992 ředitelka MŠ
Radost v Brně. Od roku 2008 lektorka na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se problematikou řízení mateřských škol,
hodnocením kvality předškolního vzdělávání a autoevaluací škol. Členka řídícího týmu, poradkyně a lektorka Projektu…

Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Účastníci získají osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Klíčové pojmy
rozvoj kompetencí učitelek mateřských škol, partnerství mezi rodinou a školou, Rámcový vzdělávací program předškolního
vzdělávání (RVP PV), ŠVP

Seminář je určen pro
Ředitelky a učitelky mateřských škol.

Cíl semináře
Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ vztahujících se k vytváření partnerských vztahů mezi
rodinou a mateřskou školou, zapojování rodičů do společného postupu při vzdělávání dítěte i do života školy.
Po absolvování kurzu budou účastníci znát efektivní způsoby spolupráce s rodiči, které povedou ke společnému postupu při
rozvoji osobnosti dítěte.
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Obsah semináře
Funkce rodiny, její výchovné styly a právní postavení
Proměny rodinného života a vliv rodiny na utváření osobnosti dítěte
Vymezení spoluúčasti rodičů v RVP PV i ŠVP
Kompetence učitelek jako předpoklad úspěšné spolupráce s rodiči
Realizace spoluúčasti v MŠ (příklady, videonahrávka)
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