Pozvánka na vzd lávací seminá e
na téma Netradi ní p ístupy ve výuce
Kdy: ve st edu 13. 6. 2018 od 8.00 do 17.00
Kde: ve velkém sále pod kinem v Tišnov (Mlýnská 152, Tišnov, 66601)
Seminá je ur en pro zájemce ze všech pracovních skupin projektu MAP I.
Ob erstvení bude zajišt no.
Program:
8,00 – 13,00 Dopolední ást programu
8,00 – 10,00 Rovné p íležitosti, Zprost edkované u ení s FIE metodou,
Mgr. Radmila Da evová a Mgr. Ivana Musilová (ZŠ 28. íjna Tišnov)
Anotace: Obsahem setkání jsou teoretická východiska FIE metody, její použití v praxi a
v každodenním život , praktické seznámení s instrumenty.

10,00 – 13,00 Montessori pedagogika pro p edškolní d ti, Vzdor u d tí,
Mgr. Irena Kubantová
Anotace: Vztek a vzdor m že mít r zné projevy - od neverbálního (válení se po zemi, dupání,
kopání, bití) až po projevy verbální (prostou negaci, urážky, sprostá slova, posmívání).
Abychom my dosp lí dokázali d ti vztekem a vzdorem provést s moudrostí a ukázali jim
spole ensky p ijatelné formy nesouhlasu, je nutné nejd íve pochopit smysl vzdoru a p vod
vzniku takového chování. D ti se rodí ke spolupráci - vzdor je pro n velmi nevýhodný. Takže
na seminá i probereme, co m že dosp lým pomoct, aby uchopili vztek d tí konstruktivn .

13,00-14,00 P estávka na ob d ( eší si každý individuáln )
14,00- 17,00 Odpolední ást programu
14,00- 17,00 Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Mgr. Martina Šopfová
Bajerová (Opravdový sv t)
Anotace: D ti od mali ka zcela p irozen využívají pravou hemisféru. Jsou plni emocí,
edstavivosti, fantazie a tvo ivosti. Tradi ní školní systém využívá p edevším hemisféru
levou. K emu nám v život a ve vzd lávání slouží pravá a levá hemisféra a jakým zp sobem
pracovat, abychom naše d ti udrželi ve vyváženém pom ru využívání obou hemisfér? Více se
dozvíte na p ednášce o kreslení pravou hemisférou, v rámci p ednášky budou za azeny i
zná cvi ení a kreslící techniky.

Možnost hlásit se na jednotlivá témata i je r zn kombinovat.
Vaši ú ast prosím potvr te do 31.5.2018 na google formulá i:
https://goo.gl/forms/SajWLeaIJ9fM0LmR2

