Nabídka vzdělávání pro MŠ- akreditované semináře připravené
v souladu s Výzvami Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ
1.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Časová dotace: 16 hodin
Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, certifikovaný lektor MŠMT/NÚV/NIDV pro společné vzdělávání
Cena: 2600,- Kč na osobu při počtu alespoň 10-12 účastníků
Místo: Nově zrekonstruované prostory Svaté Hory

Cíl: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce
při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v
celkovém minimálním časovém rozsahu 16 hodin. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání,
osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání
bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Zkrácená obsahová náplň:
1.blok Osobnostní rozvoj -8 hod.
Teoretická východiska sebepoznání a sebereflexe
Postoje a přístupy – interaktivní cvičení
Vlastní vnímání emocí, práce s emocemi
Prevence stresu a syndromu vyhoření
2.blok Sociální rozvoj -8 hod.
Rozvoj komunikačních dovedností
Problémové situace v práci pedagoga v MŠ, řešení problémů
• Co vnímáme jako problém či problémovou situaci- brainstorming
• Druhy a příčiny problémových situací či konfliktů, zástupné konflikty
• Vnitřní a vnější konflikty

• Optimální reakce v konfliktní situaci
• Strategie vyjednávání, umění být přesvědčivý
• Agresivita, zklidňující taktiky, vyjadřování hněvu

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ zaměřené na inkluzi
Časová dotace: 16 hodin
Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, certifikovaný lektor MŠMT/NÚV/NIDV pro společné vzdělávání
Cena: 2 400,- na osobu při počtu alespoň 10-12 účastníků
Místo: Nově zrekonstruované prostory Svaté Hory

Cíl: Pedagogičtí pracovníci mateřských škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na
uceleném cyklu odborných seminářů, přednášek a workshopů zaměřených na rozvoj nejen znalostí, ale hlavně
dovedností a odborných kompetencí v oblasti společného vzdělávání -inkluze a na využívání efektivních metod
práce.

Zkrácená obsahová náplň:
1. Vzdělávací blok – 8 hod
Základní vhled do problematiky
-

anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze.
Úprava v pojetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření,
přehled podpůrných opatřen, využívání podpůrných opatření v MŠ.
Definování stupňů podpory a obsahu podpůrných opatření.

Seznámení s prvním stupněm podpůrných opatření
Plán pedagogické podpory (PLPP), význam a vazba na podporu školského poradenského zařízení (ŠPZ).
Role individualizace ve vzdělávání versus vytváření PLP, úprava PLPP v MŠ.
Jak tvořit plán pedagogické podpory v MŠ- praktický trénink

Základní seznámení s druhým až pátým stupněm podpůrných opatření
- Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – podrobné vysvětlení
- Personální podpůrná opatření

2. Vzdělávací blok – 8 hod
Základní přístup společného vzdělávání v MŠ
Individuální strategie, efektivní a přirozené využívání rozmanitých didaktických metod
Seznámení se základními specifiky vzdělávání některých skupin žáků se SVP
• Práce s dětmi s PAS, ADHD, ADD, LMR, s dětmi z jiného kulturního
prostředí a s jinými životními podmínkami
Práce na rozvoji pozitivního klimatu v MŠ, přijímání odlišností a vytváření bezpečného prostředí
v heterogenní skupině dětí

