Konference pro učitele MŠ – 26. 5. 2017

Anotace seminářů:
1. blok od 9.30 - 11.00 hod.
Pokusy a objevy
Lektorka: Mgr. Natália Toflová
Účastníci dílny se seznámí s učebním prostředím zaměřeným na polytechnické činnosti v MŠ
v oblastech zaměřených na pokusy a objevy. Vyzkoušíte si některé jednoduché pokusy, které
můžete aplikovat ihned ve výuce.
Metody a formy práce spolupráce s rodinou
Lektorka: Mgr. Juliana Gardošová
Účastníci semináře se seznámí s osvědčenými možnostmi spolupráce s rodinou, základními
pravidly. Tento blok bude doplněn fotogalerií s praktickými ukázkami.
Společné vzdělávání a jak na něj
Lektorka: Jarmila Karnovská
Seminář se zabývá problematikou vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
a jejich začleňování do běžných mateřských škol. Účastníci si utřídí poznatky vlivu prostředí
na rozvoj osobnosti dítěte a rozdílností mezi majoritou a minoritou, práci s předsudky. Získají
informace, jaké vzdělávací programy, formy a metody práce volit, aby byly zohledněny jejich
individuální potřeby. Získají informace o konkrétních příkladech dobré praxe při práci s dětmi
i spolupráci s rodinou minority.
2. blok od 11.30 - 13.00 hod.
Pohybové hry
Lektorka: Mgr. Natália Toflová
Účastníkům budou představeny ukázky pohybových her v přírodě, tělocvičně a v místnosti.
Při aktivitách bude použito tradiční a netradiční náčiní a je počítáno s aktivní spoluúčastí
účastníků.
Proč zase zlobíš aneb emoční a sociální rozvoj
Lektorka: Mgr. Juliana Gardošová
Během semináře se zaměříme na potřeby dětí a potřeby rodičů v kontextu předškolního
vzdělávání. Budeme si klást zejména tyto otázky: Kde a proč vzniká aktivní a pasivní agrese dětí?
Jak emoce ovlivňují život nás i našich blízkých? Najdeme možná řešení.

Specifika práce s dvouletými dětmi
Lektorka: Jarmila Karnovská
Účastníci semináře si utřídí poznatky o psychomotorickém vývoji a specifikaci práce s dětmi
raného věku, možnostmi jejich začlenění a získají informace, jaké vzdělávací programy, formy
a metody práce volit, aby byly zohledněny jejich individuální potřeby. Získáte náměty na hry
a aktivity pro děti tohoto věku.
3. blok od 14.00 - 15.30 hod.
Interaktivně a hravě v MŠ
Lektorka: Mgr. Martina Körberová
Cílem semináře je ukázat si funkce interaktivní tabule SmartBoard, které můžete využít v rámci
každodenní výuky. Získáte řadu nápadů pro interaktivní cvičení, která budou atraktivní pro děti
a budou rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
Jak metodicky správně přistupovat ve vyučování k žákům s vadnou výslovností?
Lektorka: Mgr. Helena Gilarová
Na semináři budeme pracovat s tématy: charakteristika narušené komunikační schopnosti,
orientační diagnostikování žáka s poruchou výslovností, zásady hygieny hlasu. Ukážeme si
metodické příklady logopedických cvičení do výuky. Představíme systém logopedické prevence
pro mateřské školy. Získáte vhodná doporučení i pro rodiče žáků.
Novinky v oblasti první pomoci malých dětí
Lektor: Mudr. J. Hudec
Seminář nás poutavým způsobem seznámí s novinkami v oblasti první pomoci pro děti. Získáte
dovednosti, jak se správně zachovat při zranění dětí a jak správně poskytnout první pomoc.

Účastníci konference si vybírají vždy jeden seminář v rámci jednoho časového bloku.
Počet míst na jednotlivých seminářích je omezen.
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