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 2020-5









Úvod do problematiky – legislativní požadavky na výchovu, vzdělávání a péči o děti dvouleté.
Psychomotorický vývoj dítěte - vývojová psychologie, psychomotorický vývoj dvouletého dítěte.
Vzdělávání a výchova - podmínky, prostředí, personál, režim dne, zajištění hygieny, socializace, návyky,
organizace výuky a výchovy.
Spolupráce rodiny a školy - adaptace, socializace, hranice ve výchově, komunikace s rodiči
i prarodiči, předávání informace, spolupráce.
Metody a forma vzdělávání dvouletých dětí - pohybové hry, výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti
pro dvouleté děti spojené s praktickými ukázkami a nácvikem her, heterogenní a homogenní skupiny,
výběr pomůcek, bezpečnost dětí při hře, doporučená literatura.
Praktická část - praxe ve smluvní MŠ, pobyt ve venkovním prostředí, sdílení zkušeností a praxe
s učitelkami v MŠ, kde jsou začleněny dvouleté děti.
Termín konání: 7. 10. a 8. 10. 2020, 8:00-12:00 hod.
Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin po 45 minutách
Místo konání: COWO 2. patro, Moravské náměstí 4, 602 00 Brno, MŠ Žabka Brno

Přednášející: Mgr. Iveta Kučerová, psycholožka z PPP, Brno, odborná praxe školního psychologa, vedení
motivačních kurzů, přednášková činnost
Mgr. Alena Poláková, ředitelka MŠ Žabka, lektorka DVPP,
autorizovaná komisařka MPSV při výkonu státních profesních zkoušek
Organizátor: Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno, autorizovaná organizace MŠMT a MPSV.
Cena: 2.000,- 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 2020-5,
Vaším jménem a jménem organizace.
Na seminář je nutné se předem přihlásit, omezené množství míst.
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