Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
2. pololetí školního roku 2016/2017
Akce jsou akreditované v rámci DVPP na MŠMT ČR (není-li uvedeno jinak).
Součástí ceny je osvědčení o absolvování akce, nápoje, občerstvení.
Vyhrazujeme si právo na změny, o kterých budeme informovat přihlášené.

Literární fantastika v minulosti a současnosti s PhDr.
Hestia, Stará Antonínem Kudláčem, PhD.

02/02

Čtvrtek
10:00-16:00

Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Dvorana,
Chebská
73/48,
Karlovy Vary
(Dvory).

14/02
Úterý
9:00-12:30

Účastník se seznámí s literární fantastikou v minulosti a současnosti, porozumí
jednotlivým žánrům a bude seznámen s autory fantasy a význačnými díly tak, aby
mohl motivovat současné žáky k četbě knih, které jsou velmi moderní a
vyhledávané. Pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, SOU, SOŠ, gymnázií.

720,-

Barevné pohádky. Seminář s Marií Homolkovou
Jak cvičit s pohádkou, cvičení ke správnému držení těla, rozvoj motorických
dovedností. Cvičení pomůže získat více vitality a vyrovnanosti v každodenním životě
jak pro děti, tak pro paní učitelky. Seminář pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ.

620,-

Přijímací řízení 2017 s RnDr. Ing. Evou Urbanovou

14/02

Úterý
10:00– 14:30

15/02

Středa
10:00-14:30

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Dvorana,
Chebská
73/48,
Karlovy Vary
(Dvory).

* základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č.
500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),* prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí,
žáků a studentů,* stanovení kritérií přijetí,* podání přihlášky ke vzdělávání a její
náležitosti,* účastníci řízení a jejich zastoupení,aj. Vhodné pro vedení škol – ZŠ, SŠ,
gymnázia, SOU, SOŠ.

650,-

Genetická metoda čtení s Mgr. Zdeňkou Kreislovou
Po absolvování semináře budete znát metodiku výuky čtení podle genetické
metody, zvládnete objasnit její výhody i nevýhody. Budete seznámeni s metodickým
postupem při vyvozování tiskacích písmen. Budete se orientovat v nabídce
potřebných pomůcek a učebnic vhodných pro nácvik čtení podle genetické metody,
které jsou nabízené na trhu. Vhodné pro učitele1. stupně ZŠ, speciální pedagogy.

720,-

Charakteristika a ukázky „dobrého vyučování“ v matematice
s Prof. RNDr. Jarmilou Novotnou, CSc.

15/02

Středa
09:00-13:00

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Na semináři se dozvíte, jak lze prostřednictvím pohybových činností podporovat
radost z pohybu u dětí, jak je vést ke správnému životnímu stylu a podporovat tak
zdravý růst a vývoj organismu. Získáte baterii aktivit, které lze realizovat ve školní
třídě v průběhu celého školního roku, jednotlivá cvičení si vyzkoušíte. Vhodné pro
učitele matematiky na 2. stupni ZŠ a učitele víceletých gymnázií.
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680,-

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

22/02
Středa
9:00-13:00

22.-23./03
St-čt
16 hodin

Pátek
9:00-13:00

16/03

Čtvrtek
10:00-14:00

Na semináři získáte sadu úloh a her, kterou lze použít především pro rozšíření a
prohloubení učiva matematiky na 1. stupni ZŠ. Seminář bude věnován jednoduchým
hrám, které lze použít pro rozvoj početních dovednost u žáků na prvním stupni
základních škol. Hry jsou věnovány rozvoji početních dovedností s přirozenými a
celými čísly a úvodu do problematiky dělitelnosti celých čísel. Vhodné pro pedagogy
1. stupně ZŠ.

680,-

ČTENÍ A PSANÍ V 1. ROČNÍKU KROK ZA KROKEM (šablony)
Hestia, Stará s PaedDr. Hanou Mühlhauserovou
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

10/03

Využití her pro rozvoj početních dovedností na 1. stupni s Prof.
RNDr. Jarmilou Novotnou, CSc.

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Šestnáctihodinový vzdělávací cyklus zaměřený na výuku čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ.
Systematicky projdeme jednotlivé etapy čtení i psaní; zmapujeme vše, co by měli
žáci v dané etapě zvládnout; vyzkoušíme si mnoho praktických aktivit; shlédneme
konkrétní ukázky činností a prací žáků; budeme sdílet nejlepší nápady z praxe.
Vhodné pro pedagogy 1. stupně ZŠ.

1900,-

Hrou k rozvíjení matematických představ s Mgr. Světlanou
Cozlovou
Seznámení s matematickými pojmy a činnostmi a hrami na jejich rozvíjení v
podmínkách mateřské školy (např. množství, číselná řada, porovnávání, kombinace,
variace, řazení) v souladu s metodami odpovídajícími RVPV. Seminář pro učitele MŠ.

620,-

Hry s psychologickým obsahem s PhDr. Richardem Braunem,
PhD.
Účastníci budou seznámeni s baterií psychoher, které lze využít ve školní třídě a
podpořit tak příznivé třídní klima. Účastníci budou znát základní principy psychoher
a jejich využití, budou seznámeni s riziky, které mohou vzniknout a tím, jak jim
vhodně předejít. Účastníci získají základní přehled o dalších zdrojích, kde lze
psychohry vyhledávat. Vyzkouší si, jak sestavit blok psychoher. Vhodné pro speciální
pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence , učitele 2. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ,
SOU.

860,-

Angličtina Mám ve třídě dyslektika 1.st s Mgr. Sylvií Dolákovou
Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

21/03
Úterý
9:00-13:00

V novém kurzu se učitelé dozvědí, jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s
poruchami učení, zamyslí se nad situací, ve které se děti nacházejí a naučí se hledat
východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka. Praktické ukázky aktivit
nastíní možnosti, jak tyto děti zaujmout, jak jim nabídnout aktraktivní činnost, při
které si procvičí předčtenářské techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní
a pravopisu. Součástí kurzu bude diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat
zkušenosti ze své práce s dyslektiky. Aktivity jsou vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku.
Sleva při absolvování obou seminářů dne 21.03.2017 na 1200,- za oba semináře.

680,-

Pohádka nás naučí s Mgr. Sylvií Dolákovou

21/03

Úterý
13:30-17:00

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Pohádka nás naučí …
nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba,
stavba textu), ale nové tematicky zaměřené písničky, říkanky, pohybové i didaktické
hry, také poznávat přírodu a život kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky,
procvičit si aktuální matematické operace od nejjednodušších - více/méně, ke
sčítání, odčítání, násobení i dělení, nabídne mnoho nápadů na výtvarné a pracovní
techniky k rozvoji jemné motoriky, vše na základě textu pohádky. Seminář vhodný
pro učitele MŠ, a učitele na 1. stupni ZŠ. Na kurzu bude možnost zakoupit či
objednat doprovodné materiály.
Sleva při absolvování obou seminářů dne 21.03.2017 na 1200,- za oba semináře.
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680,-

Angličtina - Strategie pro práci s dyslektiky pro 2. stupeň ZŠ
s Mgr. Sylvií Dolákovou

22/03

Středa
09:00-13:00

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Kurz nabídne učitelům přehled úskalí výuky angličtiny u žáků s poruchami učení,
zamyšlení nad situací, ve které se žáci nacházejí a naučí je hledat východiska a
strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka. Praktické ukázky aktivit nastíní
možnosti, jak pracovat s problémovými žáky, jak je zaujmout, nabídnout jim
atraktivní činnost, při které si procvičí čtenářské techniky, nácvik čtení s
porozuměním, základy psaní a pravopisu, spolupracovat a podílet se na objektivním
hodnocení své práce. Součástí kurzu bude i část věnovaná hodnocení
handicapovaného žáka a diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze
své práce s dyslektiky. Aktivity jsou vhodné pro žáky 6. - 9. ročníku i starší,
případně dospělé studenty.

680,-

Písničky Pavla Jurkoviče se hrou na zvonkohry a pohybem
s Evou Hurdovou

03/04

ZUŠ Chodov

Pondělí
9:00-13:30

4.2.2015 nás navždy opustil Pavel Jurkovič. Jeho písničky jsou mezi dětmi velmi
oblíbené a některé již za života Pavla Jurkoviče zlidověly (Masožravá kytka a cvrček,
Čáry máry ententýky, poletíme do Afriky). Z bohaté tvorby lektorka vybrala řadu
lidových písniček v úpravě Pavla Jurkoviče, i některé jeho autorské písničky. Zvolila
ty, které lákají děti k doprovodné hře na zvonkohru a ke spojení s pohybem. Vhodné
pro učitele MŠ, pedagogy pracující s předškoláky v DDM, vychovatele ve školních
družinách.

650,-

Od Velikonoc k podzimu s Evou Hurdovou

04/04

Karlovy Vary
– bude
upřesněno

Úterý
9:00-13:30

Obsah: v praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí ( rozvoj rytmického a
intonačního cítění, využití Orffova instrumentáře, písničky, pohyb při hudbě.
Připomeneme a vyzkoušíme si jednoduché možnosti, jak využít zvonkohry - i pro hru
dětí - (glissando, bordun, pentatonika, melodické ostinato…). Vhodné pro učitele
MŠ, pedagogy pracující s předškoláky v DDM, vychovatele ve školních družinách.

620,-

Kyberšikana s Mgr. Martinem Kalibou

05/04

Středa
10:00-14:00

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou monitoringu a prevence
rizikových jevů spojených s užíváním informačních a komunikačních prostředků v
současném světě (především internetu). Poskytnout přehled jednotlivých rizik
(hoax, spam, grooming, kyberstakking, kyberšikana, rizika kybersexu atd.) Podat
základy prevence a postupu při řešení těchto problémů. Vhodné nejen pro
pedagogy.

650,-

Autorské právo v kostce s Mgr. Leošem Bednářem

10/04

Pondělí
11:00-14:00

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Cílem přednášky je seznámit pedagogy se základy autorských práv a s možností
uplatnění autorských práv ve školním prostředí, na internetu apod. 1) Duševní
vlastnictví obecně. 2) Základní přehled o autorském právu. 3) Autorské právo ve
školním prostředí. 4) Licenční smlouva. 5) Práva s autorským právem související. 6)
Kolektivní správa. 7) Zaměstnanecké dílo. 8) Autorské právo a internet. Součástí
přednášky je i diskuse a práce s příklady licenčních smluv. Určeno nejen
pedagogům.
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620,-

18/04

Úterý
9:00 – 15:00

19/04

Středa
09:00-15:00

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice
Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Tvorba IVP pro žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného
opatření s Mgr. Helenou Kumperovou
Seminář objasňuje principy tvorby Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka
základní školy. V teoretické části získáte informace o podpůrných opatření,
seznámíte se s jejich strukturou a obsahem Doporučení školského poradenského
zařízení ŠPZ (PPP, SPC, SVP) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat efektivní IVP. Společně
vytvoříme vzorové IVP na příkladu konkrétního žáka. Vhodné zejména pro
pedagogy ZŠ.

720,-

Dvouleté dítě v mateřské škole s Mgr. Svatavou Vyhlídalovou
Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte. Upozornění na dětská vývojová
specifika a možnosti MŠ sanovat potřeby dětí dané věkové kategorie. „Tento rok je
pro dítě i pro ty, kdo se o něho starají, velkou zatěžkávací zkouškou…“(Allan, Marotz,
2002, s. 89). Pro učitele MŠ.

720,-

Výtvarný projev dítěte s Mgr. Svatavou Vyhlídalovou

20/04

Čtvrtek
9:00-13:00

25/04
Úterý
9:00-13:00

10/05

Středa
10:00-15:00

11/05

Čtvrtek
9:00-13:00

11/05
Čtvrtek
9:00-14:00

ZUŠ Chodov

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Účastníci budou seznámeni s vývojem kresby u dětí, dokážou porozumět
souvislostem mezi kvalitou motoriky, vizuomotorickou koordinací, schopnostmi
vnímat prostorové vztahy, laterální dominancí a kresbou dítěte. Prostřednictvím
poznaných skutečností budou pedagogové schopni adekvátněji reagovat na potřeby
dítěte, které vyjadřují prostřednictvím kresby a bude – li nutné, směrovat dítě na
pomoc specialisty, jež se bude dále zabývat jeho potřebami. Pro učitele MŠ, ZUŠ, ZŠ.

Základy psychologie osobnosti pro pedagogy s Mgr. Márií
Adamkovičovou
Seminář připomene základy z psychologie osobnosti (teorie osobnosti, , vlastnosti
osobnosti, struktura osobnosti – aktivačně motivační vlastnosti, vztahově postojové
vlastnosti, výkonové vlastnosti, seberegulační vlastnosti, dynamické vlastnosti,
vlastnosti některých psych. procesů a stavů). Odhalíte mnohé tajemství Vaší
osobnosti, zároveň zjistíte, jak poznatky využít v pedagogické práci s Vašimi žáky.
Nejen pro pedagogy.

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky s Mgr. Monikou
Fojfáchovu

Dvorana,
Chebská
73/48,
Karlovy Vary
(Dvory).

Dokumentace školy a legislativa s PhDr. Mgr. Monikou
Puškinovou, Ph.D.

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

720,-

Seminář je koncipován jako pracovní, využívá modelové situace a přístup
orientovaný na řešení. Cílem semináře není seznámit se základními manažerskými
pojmy (jejich znalost se předpokládá), ale účastníci se seznámí s chybami, kterých se
jako vedoucí pracovníci mohou dopouštět při uplatňování svých manažerských a
komunikačních dovedností. Pro vedoucí pracovníky.

Chronologický přehled změn ve školských i obecných právních předpisech za
posledních 24 měsíců s důrazem na změny v oblasti pracovněprávních vztahů,
výchova a vzdělávání, hospodaření škol. Pro vedoucí pracovníky.

650,-

920,-

820,-

Detekce ohroženého dítěte ve škole s Mgr. Monikou
Fojfáchovou
Pedagogové se seznámí s projevy ohroženého dítěte, a dále, jak se projektují tato
ohrožení do chování dítěte. Důraz je kladen na odpovědnost pedagogů a
vychovatelů pracujících s dětmi při naplňování základních psychických,
emocionálních a sociálních dětí v prostředí školy. Pro učitele, metodiky prevence,
výchovné poradce.
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720,-

Další akce najdete na www.bludistekv.cz
Přihlašovat se můžete:
Prostřednictvím přihlášky, která je pod každou akcí na www.bludistekv.cz
Emailem: bludistekv@seznam.cz (uveďte název semináře, Vaše jméno, datum narození a zaměstnavatele, pokud bude proplácet
seminář)
Telefonicky: 608 907 894/775 678 928 (pokud zrovna nebereme, ozveme se Vám co nejdříve zpět)

Úhrada semináře:
Seminář můžete platit bezhotovostně na číslo účtu: 2755762379/0800 teprve po obdržení faktury, kam uvedeme variabilní
symbol. Seminář lze po předchozí domluvě uhradit i v hotovosti na místě. Před odesláním své přihlášky na akci pořádanou v
rámci DVPP a proplácenou zaměstnavatelem si vyžádejte souhlas s absolvováním od vedení školy/školského zařízení.
Zpravidla týden před konáním akce DVPP posíláme upozornění o konání/nekonání akce s upřesněním způsobu úhrady na
emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud Vám toto vyrozumění nedorazí, doporučujeme informovat se na tel. čísle
608 907 894, nebo na naší emailové adrese: bludistekv@seznam.cz.

Storno podmínky:
Svým odesláním přihlášky stvrzujete své seznámení se storno poplatky. Bezplatné storno přihlášky lze provést 5 dnů (včetně dne
školícího) před zahájením akce. Méně než 5 pracovních dnů před začátkem semináře: storno poplatek 50%. Méně než 2 pracovní
dny před začátkem semináře: storno poplatek 100%. V případě závažných důvodů je možná kompenzace až do výše 100%
kurzovného a to pouze na základě písemné žádosti zaslané emailem nebo poštou a doložení zdravotního stavu lékařem. Pro
výpočet stornopoplatku je rozhodující datum odeslání emailu nebo poštovního razítka žádosti o storno.

Akce na klíč:
Na vyžádání Vám rádi zašleme seznam akreditovaných seminářů, ze kterých můžete vybírat ten, který by nejlépe reagoval na
potřeby Vašeho pedagogického sboru. Nabízíme pouze ověřené akce, které u nás již získaly výborné reference. O termínu, místu
konání a ceně se následně domluvíme individuálně.

Těšíme se na Vás!
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