Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
DVOULETÉ DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
vzdělávací akce č. 3618
akreditace MŠMT č. j. MSMT-16461/2016-2-514
URČENO:

pedagogickým pracovníkům MŠ

Kurz lze absolvovat v rámci „Šablon pro MŠ a ZŠ“ - Specifika práce pedagoga s dvouletými
dětmi v MŠ – DVPP v rozsahu minimálně 24 hodin.
OBSAH:
Třídenní kurz (24 hodin) si klade za cíl prohloubit pedagogické kompetence pedagogů
předškolního vzdělávání a připravit je na specifika práce s dětmi batolecího věku.
I. Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ
II. Fyzický a psychický vývoj dítěte. Spolupráce s rodinou.
III. Metody a formy vzdělávání
Podrobný obsah na 2. straně pozvánky.
LEKTORKY:

Mgr. Magda Ondráčková, učitelka na VOŠ pedagogické a sociální
a Střední pedagogické škole v Kroměříži (předškolní pedagogika,
psychologie, metodika hudební výchovy, muzikoterapie, dramatická
výchova), certifikovaná lektorka MŠMT pro DVPP
Mgr. Lenka Opravilová, dětská psycholožka, certifikovaná lektorka
MŠMT pro společné vzdělávání

TERMÍNY
1. část:

pátek 13. dubna 2018, čas: 8.30 – 13.30 h (prezence od 8 h)

2. část:

úterý 17. dubna 2018, čas: 8.30 – 15.30 h

3. část:

pátek 20. dubna 2018, čas: 8.30 – 14.30 h

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Krajská pedagogicko-psychologická poradna,
pobočka Uherské Hradiště, Františkánská ul. 1256;
parkování doporučujeme u vlakového nádraží

CENA:

3 600 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

29. 3. 2018

S SEBOU:

pohodlné oblečení, psací potřeby

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

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

OBSAH:
I. část
Úvod do problematiky
• péče o děti dvouleté, vývoj předškolního vzdělávání v historickém kontextu
• současné změny školské legislativy a kurikulárního dokumentu RVP PV se zaměřením na
děti raného a předškolního věku
Podmínky vzdělávání
• organizační, režimové, věcné, personální, psychosociální vzhledem ke specifikům raného
věku
• možnosti integrace dvouletého dítěte v předškolním zařízení, vytváření homogenních
a heterogenních tříd
• situace dnešních rodin, tradiční a současné výchovné styly, stanovení hranic a rituálů
ve výchově a vzdělávání, praktické příklady
II. část
Fyzický a psychický vývoj dítěte
• vývojové zákonitosti a specifika raného věku z hlediska vývojové psychologie
• psychomotorický vývoj batolete v oblastech tělesného, kognitivního, emocionálního,
sociálního vývoje
• orientační hodnocení jednotlivých oblastí vývoje dítěte podle vývojových tabulek,
dotazníků a profilů vycházejících z diagnostiky využívané ve speciální pedagogice
Spolupráce s rodinou
• situace dnešních rodin, tradiční výchovné styly a nové výchovné směry
• možnosti a nastavení dobré spolupráce s rodinou dítěte
III. část
Metody a formy vzdělávání
• pedagogicko – didaktická koncepce předškolního vzdělávání
• charakteristika jednotlivých metod, forem a prostředků předškolního vzdělávání
v návaznosti na psychomotorický vývoj, sladění činností ve věkově heterogenních
skupině
• význam hry a hračky, výběr vhodných pomůcek a materiálů
• woorkshop specifických didaktik ve výchovně vzdělávací činnosti
Doporučená literatura
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