Vzdělávací program pro práci s dětmi méně než tříletými v mateřských školách
(číslo akreditace MŠMT-8258/2015-1)
Vzdělávací program je určen kvalifikovaným pedagogickým pracovníkům mateřských škol.
Studium je realizováno jako průběžné vzdělávání podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vede k prohloubení stávající kvalifikace pedagogických
pracovníků v předškolních zařízeních.
Profil absolventa:
Absolvent vzdělávacího programu:
 je vybaven vědomostmi a dovednostmi z oblasti pedagogiky, psychologie a práce s dětmi méně
než tříletými v mateřské škole
 zná právní předpisy související s touto problematikou
 chápe specifika raného věku, vývojové zákonitosti a potřeby dětí v tomto věku, proces socializace
a vytváření návyků
 je seznámen s podmínkami vzdělávání dětí méně než tříletých v mateřské škole – hygienické
požadavky, požadavky na personál, vybavení, režim dne, stravování, organizace
 dokáže vhodně komunikovat a spolupracovat s rodiči, rozumí obtížím v rámci adaptačního
procesu, respektuje výchovné styly a potřeby rodičů
 volí vhodné metody a formy vzdělávání dětí méně než tříletých v mateřské škole s ohledem na
specifika psychomotorického vývoje a práci ve věkově homogenní nebo heterogenní skupině,
vybere adekvátní pomůcky, materiály, navrhne příklady výchovných činností, aktivit
Struktura studia:
Studium vzdělávacího programu pro práci s dětmi méně než tříletými v mateřských školách je
rozděleno do šesti tematických bloků a témat.
1. Úvod do problematiky
3 hodiny
2. Fyzický a psychický vývoj dítěte
8 hodin
3. Podmínky vzdělávání
5 hodin
4. Spolupráce s rodiči
2 hodiny
5. Metody a formy vzdělávání
6 hodin
6. Praktická část
6 hodin
Zahájení kurzu: 6. 9. 2017 14:00 hod (výuka bude probíhat vždy ve středu nebo pátek od 14 hodin),
předpokládané ukončení kurzu říjen 2017.
Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu: 12
Rozsah kurzu: 30 hodin (24 hodin přímé výuky formou přednášek a seminářů a 6 hodin praktické části
formou pozorování edukační činnosti a prezentace závěrečné práce frekventantů vzdělávacího programu).
Ukončení kurzu: Studium je ukončeno interaktivním setkáním a prezentací závěrečné práce zpracované
v rozsahu 10 stran.
Cena: 4 000,Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Dittrichová
Telefon: 571 428 733
Způsob doručení přihlášek: do 25. 8. 2017 emailem: a.dittrichova@ped-km.cz , poštou: Mgr. Andrea
Dittrichová , VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž

