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Cyklus vzdělávacích seminářů pro předškolní pedagogy v rámci DVPP s akreditací MŠMT 

 

Filiánek, z.s., akreditovaná instituce v systému DVPP č.j.: MSMT-11314/2015  

ze dne 23. 4. 2015. Vzdělávací programy jsou akreditovány na základě §25 a § 27 

zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. 

Seminář DVPP 2020-4 

Účastníci semináře budou seznámeni se základními vývojovými specifiky mladších předškolních dětí. 

Téma školení navazují na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílení nabídky a 

kompetencí pracovníků v oblasti vzdělávání a péče o děti. Účastníci semináře společně s lektorkou 

zhodnotí přínosy a rizika spojená se zařazováním dvouletých dětí do předškolních zařízení.  

 Psychomotorický vývoj dítěte , vývojová psychologie, specifika.  

 Vzdělávání a výchova - podmínky, prostředí, personál, režim dne, socializace, organizace výuky 

a výchovy.  

 Metody a forma vzdělávání dětí - pohybové hry, výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti 

spojené s praktickými ukázkami a nácvikem her, heterogenní a homogenní skupiny, výběr 

pomůcek, bezpečnost dětí při hře, doporučená literatura.      

 Spolupráce s rodinou. 

 Praktické ukázky her pro děti mladšího předškolního věku a nácvik komunikace s dítětem. 

  

Termín konání: 18. 9. 2020, 9:00-12:00 hod. 

Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny po 45 minutách 

Místo konání: COWO 2. patro, Moravské náměstí 4, 602 00 Brno 

Přednášející: Mgr. Marta Bačovská, předškolní pedagožka, konzultantka s rodinami a školami, 

instruktorka pro práci s předškolními dětmi 

Organizátor: Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno, autorizovaná organizace MŠMT a MPSV. 

Cena: 1.000,- Kč 

Informace a přihlášky: Ing. Jana Benešová, e-mail: benesova@filianek.cz, mobil: 728 652 335 

 

Uveďte prosím Vaše jméno, název organizace, telefon a e-mailovou adresu. V případě platby  

na fakturu prosíme o zaslání fakturačních údajů. Platbu můžete provést na náš účet:  

4604646046/2010 pod VS 204 a poznámkou DVPP 2020-4, 

Vaším jménem a jménem organizace. 

Na seminář je nutné se předem přihlásit, omezené množství míst. 


