Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Katedra preprimárního a primárního vzdělávání si vás dovoluje pozvat na workshopy spojené
s

Celorepublikovou konferencí předškolního
vzdělávání
pod názvem

Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání.
Konference se koná na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem ve dnech 6. a 7. října 2016. Konference se pořádá k příležitosti 25. výročí založení
PF UJEP a 15. výročí začátku vysokoškolského vzdělávání v oboru předškolní vzdělávání
v Ústí nad Labem. Konference není zpoplatněná. V rámci konference bude probíhat také
série workshopů určených zejména učitelkám MŠ. V rámci workshopů účastník obdrží
certifikát o účasti vypsaný na jeho jméno a podepsaný děkanem PF a vedoucí pořádající
katedry. Nadále uvádíme přehled zmíněných workshopů:
Čtvrtek 6. 10. 2016
Místnost A
PdF UK Praha, didaktik matematiky zaměřující se na
rozvoj (před)matematického myšlení dětí v raném
věku, matematické nadání
Téma workshopu: Smysluplné aktivity v mateřské škole jako příprava na školní matematiku
14:00 - 15:30

PhDr. Michaela Kaslová

Místopředsedkyně Menzy, předsedkyně Rady pro
Dětskou menzu
Téma workshopu: Seznámení s principy NTC learning - (více o této metodě zde)
15:30-17:00

Mgr. Dana Havlová

Místnost B
Katedra preprimárního a primární vzdělávání PF
UJEP
Téma workshopu: Využití programovatelné hračky Bee-bot k rozvoji (nejen) algoritmického
myšlení
14:00 - 15:30

RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.

15:30-17:00

Kateřina Szaffnerová

Pedagog v lesní školce, učitelka na 1. st. ZŠ ve
škole waldorfského typu, lektorka DVPP

Téma workshopu: Praktické ukázky činností, které se osvědčily v praxi

Pátek 7. 6. 2016
Místnost A
PdF UK Praha, didaktik matematiky zaměřující se na
rozvoj (před)matematického myšlení dětí v raném
věku, matematické nadání
Téma workshopu: Smysluplné aktivity v mateřské škole jako příprava na školní matematiku.
9:00-10:30

PhDr. Michaela Kaslová

10:30-12:00
Mgr. Miroslav Hašek
Katedra výtvarné kultury PF UJEP
Téma workshopu: Metody a formy aktivizující tvořivou stránku osobnosti dětí v předškolním
vzdělávání.
Místnost B
Katedra preprimárního a primární vzdělávání PF
UJEP
Téma workshopu: Šperky z teplem tvrditelných polymerů (Fimo)
9:00-10:30

Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

10:30-12:00

PaedDr. Blanka Janáčková

Didaktik českého jazyka v počátečním vzdělávání

Téma workshopu: Pohádka a její uplatnění v celostně pojatém předškolním vzdělávání.

Účast na workshopech není zpoplatněná. Pokud budete mít zájem, přihlaste se
prostřednictvím odkazu zde. V případě, že budete mít dotazy, neváhejte nás kontaktovat na
e-mail vlchytry@gmail.com nebo na číslo 737 472 799.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Vlastimil Chytrý

