MAP ORP KOPŘIVNICE II – PLÁN VZDĚLÁVACÍCH A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT
září - prosinec 2020
TERMÍN a MÍSTO NÁZEV AKCE

LEKTOR

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT, CO SE DOZVÍTE

16. 09. 2020

DISK GOOGLE PRO POKROČILÉ

14:00 – 15:30
ON-LINE
VZDĚLÁVÁNÍ

TIPY NA ON-LINE VÝUKOVÉ APLIKACE

Mgr. Radovan Jansa
pedagog, certifikovaný
trenér společnosti
Google

Aktivní názorný on-line seminář pro všechny
pedagogy, kteří využívají Google v on-line
vzdělávání.
Možnost konkrétních dotazů na lektora v rámci online setkání.
Odkaz k on-line vstupu bude zaslán před
uskutečněním akce přihlášeným zájemcům a také
všem koordinátorům na školách v rámci ORP
Kopřivnice.

Mgr. Bc. Jiřina Majerová
psycholožka,
vývojářka v projektu
Pomáháme
školách k úspěchu

Aktivní program bude zaměřen na:
1. mapování zkušeností, evokace pojmů a poznatků
z typologie MBTI
2. projevy dimenzí osobnosti (E/I, S/N, T/F, J/P)
v dětském věku (popisy projevů dimenzí u dětí a
vhodné výchovné a výukové strategie)
3. temperamenty u dětí SJ, SP, NF, NT (klíčové potřeby,
preferované činnosti, způsob přijímání požadavků,
motivační prostředky, učební styl, komunikace
s vrstevníky)
4. reflexe - možnosti uplatnění MBTI ve vlastní výuce.

PŘIHLÁSIT SE

23. 09. 2020
8:00 – 15:30

INDIVIDUALIZACE VÝUKY, UČENÍ A VÝCHOVY
DĚTÍ/ŽÁKŮ podle psychologické typologie
MBTI

MÚ Kopřivnice
(místnost bude
upřesněna před
konáním akce)

pro pedagogy MŠ/ZŠ/ŠD

PŘIHLÁSIT SE

Vlastní zapojení účastníků povede k porozumění
potřebám jednotlivých typů osobností dětí/žáků,
schopnosti „co vyčíst“ z chování jednotlivých typů
dětí/žáků a jak na to efektivně reagovat, sestavení
nabídky činností a motivačních prostředků, které
podporují angažovanost ve vlastním učení dětí/žáků.
Předchozí inspirací může být kniha „Nejsou stejné“.
Seminář je akreditován MŠMT.
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TERMÍN a MÍSTO NÁZEV AKCE

LEKTOR

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT, CO SE DOZVÍTE

01. 10. 2020
8:30 – 11:30

Bc. Jakub Kokeš
zážitkový lektor pro
netradiční programy ve
školách

Aktivní workshop má za cíl přinést inspiraci a tipy,
jak využít čas vyhrazený dětem ve školní družině
nebo klubu.
Prakticky si zažijeme typy aktivit:
- aktivační a seznamovací hry jako jednoduché
pohybové a komunikační hříčky
- netradiční „pohybovku“, kterou lze využít
v různých prostředích a přizpůsobit svému
- týmové úkoly s využitím „out“ i „in“,
s využitím materiálu i bez něj
- indoorovou komunikační hru, která procvičí
schopnost řešit problémy, sociální zručnost a
vyjadřování
- „Pocitovku“ nebo relax, jejichž cílem je
uvolnění i dovednost zklidnění účastníků a
nalezení kamarádských vztahů.

zahrada DDM
Kopřivnice

OTEVŘENÝ KABINET PRO VYCHOVATELKY
ŠD a ŠK č. 10 – Adaptace nejen prvňáčků
ve školní družině
PŘIHLÁSIT SE

Program bude částečně improvizovaný na místě,
tak si vyberte, co byste chtěli zažít a vyzkoušet! 
07. 10. 2020
14:00 – 15:30
ON-LINE
VZDĚLÁVÁNÍ

NOVINKY V GOOGLE APLIKACÍCH A JEJICH
VYUŽITÍ VE ŠKOLE
WEBY GOOGLE aneb JAK SI RYCHLE VYTVOŘIT
MODERNÍ WEB (např. pro podporu výuky)
PŘIHLÁSIT SE

Mgr. Radovan Jansa
pedagog, certifikovaný
trenér společnosti
Google

Aktivní názorný on-line seminář pro všechny
pedagogy, kteří využívají Google v on-line
vzdělávání. Možnost konkrétních dotazů na lektora
v rámci on-line setkání.
Odkaz k on-line vstupu bude zaslán před
uskutečněním akce přihlášeným zájemcům a také
všem koordinátorům
na školách v rámci ORP Kopřivnice.
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TERMÍN a MÍSTO NÁZEV AKCE

LEKTOR

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT, CO SE DOZVÍTE

20. 10. 2020
14:00 – 18:00

RWCT – ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU
MYŠLENÍ – „PRO POKROČILÉ“

MÚ Kopřivnice
7. patro

PŘIHLÁSIT SE

Mgr. Pavla Besedová
pedagog ZŠ Galaxie Nový
Jičín, který prakticky
využívá metody RWCT
ve výuce na I. stupni ZŠ

Praktický seminář podpoří vlastní zažití metod RWCT
do hloubky.
Účastníci získají postupy pro rozvíjení kritického
čtenářství a psaní pro výuku žáků, budou používat
nástroje pro individualizaci výuky čtení a psaní a
procvičí si postupy a nástroje autentického
hodnocení při rozvíjení čtení a psaní u svých žáků.
Praktická část bude plánována a realizována
v souladu s Kolbovým cyklem prožitkového učení:
každá aktivita bude reflektována a analyzována,
bude zobecněna a začleněna do teoretických
poznatků a bude uzavírána promýšlením
implementace naučeného do vlastní praxe
účastníků.

23. 10. 2020

DIDACTIKA MAGNA

ZŠ Koperníkova,
Třinec

určeno vedoucím pracovníkům,
pedagogickým pracovníkům I. a II. stupně ZŠ

PŘIHLÁSIT SE – samostatný portál akce
https://www.pedagogickeinspirace.cz/festiva
l-pedagogicke-inspirace-2020-zs-a-mskopernikova-trinec-14
+ přihlašovací systém MAP z důvodu
zajištění hromadné dopravy

Festival pedagogické

„Čte každý žák, čte celá škola.“
Akce nabízí přehlídku desítek workshopů
Inspirace
zaměřených na konkrétní výuku napříč vzdělávacími
obory ZŠ. Na jejich přípravě se podílejí pedagogové
čtenářských škol MS kraje.
Účastníci získají jak konkrétní zkušenosti
Přihlášení
z workshopů, tak inspirující metodické materiály,
pracovní listy, písemné přípravy hodin, žákovské
bude spuštěno
od 14. 09. do 02. 10. 2020 výstupy a mnoho dalšího. Účastník si vybírá
workshopy dle svých zájmů.
Zajištěna společná doprava tam i zpět.

PŘIHLÁSIT SE

MAP ORP KOPŘIVNICE II – Plán vzdělávacích a rozvojových aktivit září - prosinec 2020

Na vzdělávací a rozvojové aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím www.koprivnice.cz/mistniakcniplan

3

TERMÍN a MÍSTO NÁZEV AKCE

LEKTOR

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT, CO SE DOZVÍTE

26. 10. 2020
9:00 – 17:00

lektoři Lipky –
vzdělávacího
environmentálního
centra

OBJEVTE S ŽÁKY SVĚT KOLEM NÁS
Během semináře si osvojíme metodu badatelsky
orientovaného učení, vyzkoušíme si všechny fáze
výzkumu, naučíme se pracovat s otázkou,
hypotézou, využívat grafy.
Naučíme se, jak žáky motivovat, pracovat v týmu,
jak jim do práce co nejméně zasahovat a jak
s výsledky výzkumu dál pracovat i závěry
prezentovat.

LIPKA –
vzdělávací
centrum, Brno
pracoviště
JEZÍRKO

BADATELSTVÍ tip a inspirace na projektový
den s praktickým výstupem
určeno pedagogům ZŠ

PŘIHLÁSIT SE
Pro naše učitele máme rezervováno 8 míst!
Přihláška nutná do 15. 09. 2020!

04. 11. - 05. 11.
2020
8:30 – 16:00

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

MÚ Kopřivnice,
7. patro

PŘIHLÁSIT SE

Zajištěna hromadná doprava tam i zpět, strava.

Mgr. Lenka
Hartmannová
specializovaný kouč,
lektor

Pomáhá dětem růst! Formativní hodnocení je
takové hodnocení, které probíhá během učení a
přináší žákům užitečnou informaci v průběhu
vzdělávacího procesu. Důležité je, aby do hodnocení
byli zapojeni i žáci samotní.
Stejně tak pomáhá v práci učitelům. Učitel jeho
prostřednictvím zjišťuje, co se žák opravdu naučil a
podle toho se rozhoduje o dalším postupu.
Na úrovni teorie se pojem sumativního
a formativního hodnocení objevuje od 70. let, v praxi
západoevropských škol se s ním setkáme od 90. let.
Tehdy se ukázalo, že tento typ hodnocení zlepšuje
učení žáků.
Co znamená formativní hodnocení v praxi? Učitel by
si měl všímat pěti oblastí, které mohou zlepšit kvalitu
učení.
Přijďte se inspirovat a zažít.
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TERMÍN a MÍSTO NÁZEV AKCE

LEKTOR

17. 11. 2020
9:00 – 14:00

PaedDr. Jana Hrčová,
PhD.
speciální pedagog
s orientací na žáky
s autismem a žáky
s kombinovaným
postižením,
držitelka certifikátu
Pedagogika senzorické
integrace

SPECIÁLNÍ PEDAGOG –
TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ

ZŠ a MŠ Motýlek,
Kopřivnice
PŘIHLÁSIT SE

18. 11. 2020

KONFERENCE – MOSTY POROZUMĚNÍ
Pozvánka bude zaslána během října 2020

Kulturní dům
Kopřivnice
Pro naše učitele máme rezervováno 20 míst!

PŘIHLÁSIT SE

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT, CO SE DOZVÍTE

Sváteční seminář k problematice speciální
pedagogiky. Cílem semináře je podpora práce
speciálních pedagogů, sdílení odborných poznatků,
společná diskuse nad aktuálním vývojem ve školství,
multisenzorického přístupu, vzdělávání jednotlivců
s mentálním a kombinovaným postižením.
Lektorka je spoluautorkou první monotematické
recenzované publikace o koncepci Snoezelen.
Jedním z témat bude také senzorická integrace,
která hraje důležitou roli pro rozvoj schopností v
procesu učení.
Mur. Jaroslav Matýs
Dialog pro pedagogy a odborníky
pedopsychiatr –
multidisciplinárního týmu.
neurobiologie mozku
Konference je věnována způsobům práce s dětmi
s neurovývojovými poruchami, se zaměřením na děti
PaedDr. Jana Hrčová,Ph.D. s poruchami autistického spektra v kontextu
speciální pedagog –
vzdělávání a je koncipována jako soubor
senzorická integrace
inspirativních přednášek k aktuálním tématům:
deficity, individuální potřeby, skutečné schopnosti a
Mgr. Jakub Majetný
možnosti dětí s poruchami autistickému spektra a
klinický psycholog –
jinými neurovývojovými poruchami.
kognitivní funkce
Mgr. Magdaléna Holubová

speciální pedagog –
moderátorka
Mgr. Přemysl Mikoláš
psycholog - moderátor
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TERMÍN a MÍSTO NÁZEV AKCE

LEKTOR

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT, CO SE DOZVÍTE

12. 03. - 13. 03.
2021

lektoři Lipky –
vzdělávacího
environmentálního
centra

Pojďte se s námi ponořit do dávného příběhu a
ochutnat atmosféru Velikonočního ostrova.
Nová metodika přináší náměty, metody a způsoby
přemýšlení, jak provázet žáky v složitém a
kontroverzním světě a vést je k aktivnímu občanství.
Na semináři si zažijete praktické ukázky ověřených
aktivit pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ, náměty
pro školu v přírodě i tematický den. Využíváme prvky
zážitkové pedagogiky.

LIPKA –
vzdělávací
centrum, Brno
pracoviště
JEZÍRKO

POSELSTVÍ VELIKONOČNÍHO OSTROVA –
tip a inspirace na projektový den
s praktickým výstupem
určeno pedagogům ZŠ
PŘIHLÁSIT SE
Pro naše učitele máme rezervováno 6 míst!
Přihláška nutná do 30. 10. 2020!

Zajištěna hromadná doprava tam i zpět, strava.

08. 04. 2021
8:30 – 16:30

ČESTINA A MATEMATIKA VENKU –
tip a inspirace na učení venku s praktickým
výstupem

LIPKA –
vzdělávací
centrum, Brno
pracoviště
KAMENNÁ

určeno pedagogům ZŠ
PŘIHLÁSIT SE
Pro naše učitele máme rezervováno 8 míst!
Přihláška nutná do 30. 10. 2020!

Mgr. Justina Danišová
lektorka vzdělávacího
centra TEREZA,
metodik v projektech
Učíme se venku, Jděte
ven, Les ve škole,
Badatelé

Pár hodin v zajetí matematiky a češtiny venku vás
přesvědčí, že okolí každé školy je učebnou a nejlepší
pomůcky vyrobíte přímo s žáky. Otestujeme aktivity
do různých témat i ročníků, získáte zdroje pro
celoroční výuku venku, včetně elektronických
„učebnic ven“ pro učitele k matematice a češtině.
Ukážeme si, co vše není třeba kupovat, jen si to
venku s dětmi vyrobit. Zapojíme do učení naše prsty,
smysly, pohyb i zvědavost.
Zajištěna hromadná doprava tam i zpět, strava.

Své dotazy nebo podněty ke vzdělávacím aktivitám můžete zasílat na koordinátorku vzdělávání projektu Mgr. Evu Kytkovou, e-mail:
eva.kytkova@koprivnice.cz, případně telefonicky na číslo 730 545 078.
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