Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI MATEŘSKÉ ŠKOLY
vzdělávací akce č. 2419
akreditace MŠMT č. j. MSMT-7401/2018-1-299
URČENO:

Pedagogům MŠ a dalším pedagogům, kteří pracují s dětmi předškolního
věku

LEKTORKA: MGR. HANKA ŠVEJDOVÁ – učitelka MŠ Klatovy a lektorka
v oblasti předškolní pedagogiky, prožitkového učení, dramatické výchovy
a prosociálního vzdělávání dětí předškolního věku.
OBSAH:
„Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, v každém jablíčku je malá jabloň…“
(Daniel Hevier)
Praktický seminář.
Nikdy nebudou dva lidé úplně stejní, nikdy nebude jako bytost jeden víc a druhý méně. Stejně
jako se jablko nesrovnává s hruškou, nelze srovnávat ani dva lidi. Nelze srovnávat jejich tempo
vývoje ani jejich výkony a formálně tyto hodnotit. A proto je individualizované vzdělávání dětí
nezbytné pro jejich efektivní vývoj.
Obsah semináře bude zaměřen prioritně na následující oblasti:
• Adaptace dítěte: jak postupovat u každého dítěte od začátku
• Pravidla společného soužití ve třídě – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý
předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí
• Já, ty, my – pojetí individualizace v pojetí pedagogiky Franze Ketta
• Diagnostika dítěte a hodnocení jeho individuálních pokroků, osobní limity každého
dítěte
• Volba vhodných metod a přístupů při vzdělávání předškolních dětí – „vzdělávání na míru“
• Plánování činností s konkrétním cílem a výstupem, evaluace vzdělávání
• Spolupráce s rodinou
• Respektující komunikace a přístup k dítěti
Nejdůležitější však bude, jak dostat individualizaci do běžné praxe MŠ.
TERMÍN:

úterý 19. března 2019

ČAS:

9 – 15.30 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h);
počítáme s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Zlín, budova MSI, náměstí T. G. Masaryka 1281, 4. budova nad
Kongresovým centrem, parkování na parkovišti Univerzitní park

CENA:

900 Kč; nejsme plátci DPH

S SEBOU:

pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby

UZÁVĚRKA:

8. 3. 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

