Nabídka DVPP pro MŠ, ZŠ a škol. zařízení ze "Šablon" na 1. pol. škol. roku 2018/2019
Hodonín /Břeclav

Září 2018
Čtenářská pregramotnost (16 hodin) MŠ
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské
gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné
zvládání školního učiva. Cílem semináře je umožnit účastníkům se lépe orientovat v oblasti jazykové
výchovy, smyslového a zrakového vnímání. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům konkrétní
metodické postupy v těchto oblastech, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy
ZŠ.
Termín semináře: 26. 9. a 1. 10. 2018, 9:00 – 15:00 2018, nábř. Komenského 1, Břeclav
Více informací: +420 733 585 861, ratajska@sssbrno.cz

Říjen 2018
Individualizace předškolního vzdělávání (40 hodin) MŠ
Zveme Vás na seminář, jehož cílem je posílit diagnostické a manažerské kompetence předškolních
pedagogů podporující individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách. Rozvoj znalostí a
dovedností pedagogů směřuje ke zkvalitnění poznávání dětí, vedení dětského portfolia a k využívání
metod a forem vzdělávání zaměřených na vnitřní diferenciaci vzdělávací nabídky. Cyklus teoretických
a praktických seminářů je zaměřen na: - poznávání dítěte v teorii, - poznávání dítěte v praxi (v MŠ), portfolio (v MŠ), - teorie plánování a realizace individualizovaného/diferencovaného/ vzdělávání, realizace vzdělávání (v MŠ), - reflexe teorie a praxe.
Termín semináře: 2. 10. – 4. 12. 2018, 8:00 – 13:00, nábř. Komenského 1, Břeclav
Více informací: +420 733 585 861, ratajska@sssbrno.cz

Společné vzdělávání v MŠ (16 hodin) MŠ
Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely
Školského zákona. Podrobně budou probrány jednotlivé stupně podpůrných opatření 1. - 5. v
souvislosti a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava a organizace v
rámci MŠ. Bude probrána otázka týkající se zdrojů financování (podpůrná opatření, kompenzační
pomůcky, financování pozice asistenta pedagoga). Nedílnou součástí semináře bude problematika
spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce.
Termín semináře: 5. 10. a 6. 10. 2018, 9:00 – 14:00, Horní Valy 2, Hodonín
Více informací: +420 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (84 hodin) MŠ, ZŠ
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem
vykonávat přímou pedagogickou činnost. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a
psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga - studium pedagogiky. Kritéria
výběru účastníků: Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti
asistenta, který zajišťuje zejména přímou podporu žáků při vzdělávání, v souladu se zákonem o
pedagogických pracovnících.
Termín semináře: 11. 10. – 8. 2. 2018, 8:00 – 15:00, Horní Valy 2, Hodonín
Více informací: +420 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz

Matematická pregramotnost (16 hodin) MŠ
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předmatematické
gramotnosti. Stimulace a edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné
zvládání školního učiva.
Termín semináře: 25. 10. a 30. 10. 2018, 9:00 – 15:00 2018, nábř. Komenského 1, Břeclav

Listopad 2018
Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ (16 hodin) ZŠ
Aktivizační a inovativní školení pro učitele matematiky základní školy. Obsahem vzdělávací akce je
získání nových dovedností a výukových metod, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání
bude zaměřeno na rozvoj praktických dovedností při výuce – učitelům budou při školení
prezentovány nové tipy a triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi.
Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou následně poskytnout
zpětnou vazbu.
Termín semináře: 7. 11. a 28. 11. 2018, 08.30 - 15.00, nábř. Komenského 1, Břeclav
Více informací: +420 733 585 861, ratajska@sssbrno.cz

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka (8 hodin) MŠ
Možnosti podpory přirozeného vývoje dítěte a jeho priorit. Aplikace 1. stupně podpůrných opatření.
Propojenost vývojového oslabení a SPU u žáka, vliv vývojového oslabení na pozornost, soustředění,
psychiku a chování dítěte/žáka.
Termín semináře: 14. 11. 2018, 8:00 - 15:00, Horní Valy 2, Hodonín
Více informací: +420 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz

Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost ZŠ
(16 hodin)
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků. Dozvíte se, jak vhodnými
náměty posílit tvořivou atmosféru ve třídě, povzbudit kultivované vyjadřování žáků, jejich hravou
aktivitu. Naučíme se motivovat žáky ke čtenářství, pracovat s průřezovými tématy a se všemi
kompetencemi RVP.
Termín semináře: 26. 11 a 28. 11. 2018, Horní Valy 2, Hodonín
Více informací: +420 733 500 822, sevcikova@sssbrno.cz

