Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MŠ
vzdělávací akce č. 4220
akreditace MŠMT č. j. MSMT-14454/2017-1-654
URČENO:

učitelům MŠ, přípravných tříd ZŠ, speciálním pedagogům

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Bínová - speciální pedagožka PPP Brno

TERMÍN:

pondělí 19. října 2020

ČAS:

11.30 – 18 h (prezence a přístup do učebny od 11 h); 8 vyučovacích
hodin; přestávka na oběd

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9
/nad Kongresovým centrem do kopce, budova gymnázia je pod lyžařským
svahem/; parkování u Obchodního domu nebo parkoviště Březnická

OBSAH:
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování
pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ.

Seminář nabídne účastníkům témata:
• základní pojmy pedagogické diagnostiky;
• informace, jak probíhá vývoj dítěte od raných etap do věku školního; výstupy - co by mělo dítě
zvládat v předškolním věku a kam by mělo „dojít“, než nastoupí do školy;
• podrobná prezentace základních pedagogicko-diagnostických nástrojů a metod, kterými mohou
pedagogové sami vývojovou úroveň dítěte zjistit – diagnostikovat a následně rozvíjet (oblast
grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních
matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry);
• diagnostické kompetence učitele – eliminace možných diagnostických chyb;
• efektivní vedení rozhovoru s rodiči – předání získaných informací a zapojení rodičů jako aktivních
účastníků v oblasti všestranného rozvoje dítěte před vstupem do ZŠ;
• modelové příklady z praxe – podrobný rozbor;
Pod vedením lektorky praktický nácvik získaných poznatků.
Dotazy a diskuse.
Diagnostické metody
1. Pozorování – obecné principy, průběh, zápis;
2. Rozhovor – princip, vedení rozhovoru, typy, techniky kladení otázek;
3. Dotazníky pro pedagogy – záznamové archy - tvorba diagnostických materiálů;
4. Analýza získaných závěrů – zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte, práce se
získanými daty;
5. Pedagogická práce se závěry diagnostik, implementace závěrů diagnostik do přímé práce s dítětem.
CENA:

900 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:
9. 10. 2020 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

