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POZVÁNKA
VÝCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PEDAGOGA MŠ
ANEB JE UČITELKA ANDĚL?
vzdělávací akce č. 2519
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715
URČENO:

Pedagogům MŠ

LEKTORKA: MGR. HANKA ŠVEJDOVÁ – učitelka MŠ Klatovy a lektorka
v oblasti předškolní pedagogiky, prožitkového učení, dramatické výchovy
a prosociálního vzdělávání dětí předškolního věku.
OBSAH:
Dvoudenní seminář se bude věnovat osobnosti učitelky /učitele/ mateřské školy.
•
•

•

•

•
•

Osobnost učitelky MŠ s ohledem na její sebereflexi: Jaká jsem učitelka? Jakou bych
chtěla být učitelkou? A co pro to musím udělat? Znalost slabých a silných stránek, zpětná
vazba dětí a rodičů, základní otázky pro sebereflexi a schopnost vlastní reflexe.
Komunikační a prezentační dovednosti, řešení problémů: vliv na děti a klima ve
třídě, emoce a vytváření emočně příznivého klimatu v mateřské škole, význam pravidel
pro klima třídy.
Prevence syndromu vyhoření aneb jak si udržet příznivou „pedagogickou kondici“ pro
práci s dětmi předškolního věku (život profesní i soukromý, kompenzační mechanismy,
dobíjení baterek, tlak na výkon, vhodné a přirozenější metody práce, funkční
administrativa, humor, nadhled a spolupráce).
Protipředsudkové vzdělávání aneb každý z nás je vzácný: vzdělávání je postavené na
úctě a důvěře k dítěti a respektuji-li a vážím-li si sebe, pak mohu respektovat a vážit si
druhého.
Pedagogický takt a úcta: emoční inteligence pedagoga, schopnost emoční podpory,
tolerance, empatie, efektivní komunikace.
Osobnost učitele pracujícího s dětmi dvouletými: čím je jiná a může s nejmladšími
dětmi pracovat každý pedagog?

Seminář bude probíhat formou činnostní a prožitkové formy vzdělávání a společné diskuze.
Společně si osvojíme hry a techniky směřující k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí i
dospělých a posílíme schopnost vlastní cílené sebereflexe pro další rozvoj sociálních dovedností
a osobnostních předpokladů pro práci s předškolními dětmi.
TERMÍN:

20. – 21. března 2019

ČAS:

9 – 15.30 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h); 16 vyuč. hodin,
počítáme s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Pedagogicko-psychologická poradna, Františkánská
ul. 1256. Parkování doporučujeme u vlakového nádraží.

CENA:

2 000 Kč; nejsme plátci DPH

S SEBOU:

1 fotografii z dětství (předškolní věk), pohodlné oblečení, přezůvky, psací
potřeby
8. 3. 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

UZÁVĚRKA:
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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