Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
1. 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.

27/9

Úterý
10:00-14:00

5/10

Středa
9:00-15:00

6/10

Čtvrtek
9:00-14:00

14/10
Pátek
9:00-13:00

18/10

Domov
mládeže,
Lidická 38,
Karlovy Vary
Drahovice

Zařazení zdravotní tělesné výchovy v hodinách TV s Mgr.
Simonou Kopčákovou

Zdravotní tělesná výchova je cvičební jednotka pro optimální vyrovnávací proces a
prevence. Seminář se zaměřuje na oslabení hybného systému, které vzniklo v
důsledku vrozených nebo získaných vad. Poruchy a odchylky mohou být dočasné,
proto je cíleným cvičením můžeme ovlivnit. Zaměřujeme se na metodické postupy a
vytvoření správných pohybových vzorců pro jednotlivé odchylky. Vhodné pro
učitele TV na ZŠ.

Jsem neposedný. Co s tím mám dělat? Já už s ním nemohu
Hestia, Stará vydržet! Seminář s Doc. PaeDr. Olgou Zelinkovou CSc. a PhDr.
Miloslavem Čedíkem
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Jedinečný seminář se skutečnými kapacitami v oboru, se kterými můžete na
semináři diskutovat o tom, jak předcházet nežádoucímu chování u žáků, jak
efektivně řešit kázeňské problémy, jak vhodně pracovat s dětmi s ADHD/ADD. Na
základě odhalování příčin budete umět zvolit optimální způsoby přístupu k dítěti.
Seminář pedagogy ZŠ, výchovné poradce, speciální pedagogy i pro rodiče.

Domov
mládeže,

1250,-

Vyučování cizím jazykům u žáků s SPU s s Doc. PaeDr. Olgou
Zelinkovou CSc.

Specifické poruch učení (dyslexie, dysgrafie a dysortografie), jejich průvodní projevy
( deficit vývoje poznávacích procesů, tj. fonematický sluch, zraková percepce, řeč a
další) a jejich vliv na osvojování cizího jazyka. Příčiny obtíží a možnosti podpory v
oblasti komunikace, rozvíjení slovní zásoby, čtení, písemného projevu, osvojování
gramatiky. Psychické zvláštnosti jedinců se SPU. Náměty pro práci s dětmi se SPU v
běžné hodině. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro výuku cizích jazyků. Vhodné
pro učitele jazyků na ZŠ.

Od dovedností předcházejících čtení a psaní k předčtenářské
Hestia, Stará gramotnosti s Mgr. Světlanou Cozlovou
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

590,-

Rozvoj předčtenářské gramotnosti: Vysvětlení pojmu předčtenářská gramotnost,
čtenářská gramotnost a etapy jejího rozvoje. Faktory ovlivňující rozvoj dovedností a
schopností předcházejících čtení. Metody a formy práce při rozvoji předčtenářské
gramotnosti u dětí v mateřské škole. Různé možnosti práce s knihou a práce s
klasickou a moderní pohádkou. Pomůcky pro rozvoj předčtenářské gramotnosti.
Vhodné pro učitele MŠ.

Čtvero ročních období v pohádkách s Marií Homolkovou

© Bludiště, z.s. 2016. www.bludistekv.cz. Sídlo: náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary.
Kontakt: bludistekv@seznam.cz. Tel.: 608907894 (Mgr. Zuzana Týnková); 775 678 928 (Božena Turoňová)
IČ: 227 71 328. DIČ: CZ227 71 328.

830,-

620,620,-

Úterý
10:00-14:00

Lidická 38,
Karlovy Vary
Drahovice

19/10

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Středa
9:00-13:00

19/10

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

25/10

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Středa
16:00-19:00

Úterý
9:00-13:00

1/11

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

3/11

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

8/11

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Úterý
9:30-14:00

Čtvrtek
10:00-14:00

Úterý
10:00-14:30

10/11
Čtvrtek

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy

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
zejména pro učitele MŠ.

Levák a jeho svět s Mgr. Ivem Vodičkou

V teoretické části se seznámíte s nejnovějšími poznatky o levácích a jejich životě v
současnosti. Získáte praktický návod, jak správně vést leváky při školních i
mimoškolních činnostech, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky v oblasti
pohybových, výtvarných a hudebních aktivit stejně jako při běžných denních
činnostech. V praktické části si vyzkoušíte metody předběžného určení leváctví,
práci s pomůckami pro leváky aj. Vhodné pro pedagogy MŠ, ZŠ.

590,-

Grafologie a její využití s PhDr. Ing. Ivanem Bertlem, Ph.D.

Přednáška předestře možnosti užití grafologie - v pedagogickém poradenství, v
oblasti doporučení dalšího vhodného studia či profesní orientace pisatele, jako
nástroj jednoduché pedagogicko psychologické diagnostiky. Za spolupráce lektora se
pokusíte rozebrat rukopisy - je možné donést i vlastní materiál. V tom případě je
doporučen rozsah rukopisu A4, ručně psaný spontánní rukopis (není vhodný opis
textu, není vhodná školní testovací práce). Akce není akreditovaná v systému DVPP.
Je určena všem zájemcům.

Prevence syndromu vyhoření s Mgr. Márií Adamkovičovou

Statisticky je prokázáno, že syndrom vyhoření je spojen s prací s lidmi a ohrožuje
především profesní kategorie s vysokou motivací a vnitřní odpovědností, jako jsou
např. učitelé. Jak se vyhnout syndromu vyhoření v učitelském povolání? Nácvik
jednoduchých relaxačních technik - práce s dechem, relaxační cvičení, autogenní
trénink, meditace.
Vhodné pro všechny pedagogy.

Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj poznávacích
schopností u dětí s PhDr. Vlastou Šedou a Jiřím Šedým

Seznámení s netradičními výtvarnými technikami a jejich působením na rozvoj
dítěte. Jiří Šedý, lektor s Downovým syndromem, představí své zkušenosti s těmito
technikami. PhDr. Vlasta Šedá představí metodiku práce s dětmi od útlého věku až
do staršího školního věku, speciální pozornost bude věnována rozvoji poznávacích
schopností prostřednictvím výtvarné tvorby u dětí s mentálním postižením. Vhodné
pro speciální pedagogy, učitele MŠ, učitele výtvarné výchovy, pedagogy volného
času.

Intervence ve školní třídě s PhDr. Richardem Braunem

Metodický a supervizní seminář pro učitele základních a středních škol, kteří ve své
práci narazili na problémový třídní kolektiv.
Seminář se zaměřuje na základní intervenční postupy v problematické školní třídě na
základní i střední škole. Po teoretickém úvodu se na modelových situacích řeší
nejčastější problémy třídy. Vhodné pro učitele ZŠ a SŠ.

Spisová služba ve školách a školských zařízeních, včetně tvorby
spisového řádu se spisovým a skartačním plánem s RnDr. Ing.
Evou Urbanovou
Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách a ŠZ
(listinná vs. elektronická podoba), s povinností pečovat o dokumenty a s jejich
následnou archivací, příp. skartací. Seminář vhodný pro vedení škol.

Charakteristika a ukázky „dobrého vyučování“ v matematice s
Prof. RNDr. Jarmilou Novotnou, CSc.
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280,-

550,-

620,-

860,-

680,680,-

09:00-13:00

Vary
Drahovice

11/11

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Pátek
11:00-14:00

14/11
Pondělí
9:00-13:00

ZUŠ Chodov

22/11

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

24/11

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

25/11

Hestia, Stará
Kysibelská
45, Karlovy
Vary
Drahovice

Úterý
9:00-13:00

Čtvrtek
9:00-14:00

Pátek
9:00-13:30

5/12

Pondělí
9:00 – 13:00

ZUŠ Chodov

14/12

Hestia, Stará
Kysibelská

Jedním z hlavních témat, která jsou diskutována v souvislosti se změnami v českém
školství, jsou aktivity, které nabídnou žákovi možnost autonomního rozvoje jeho
schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Na konkrétních
ukázkách budou rozvedeny základní charakteristiky vhodných aktivit včetně jejich
možných modifikací pro různý věk žáků. Vhodné pro učitele matematiky na 2.
stupni ZŠ a učitele víceletých gymnázií.

Autorské právo v kostce s Mgr. Leošem Bednářem

Cílem přednášky je seznámit pedagogy se základy autorských práv a s možností
uplatnění autorských práv ve školním prostředí, na internetu apod. Duševní
vlastnictví obecně. Základní přehled o autorském právu. Autorské právo ve školním
prostředí. Licenční smlouva. Práva s autorským právem související. Součástí
přednášky je i diskuse a práce s příklady licenčních smluv. Vhodné pro všechny
pedagogy...a nejen pro ně.

Kým jsem a kam jdu s Mgr. Janou Rambouskovou (zaměřeno na
učitele ZUŠ)

620,-

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s možnostmi "sebeřídících"
metod a umožnit tak skrze zájmové aktivity všestrannější rozvoj osobnosti dítěte, s
ohledem na povahové profily rozpoznat jeho motivátory a podpořit tvůrčí myšlení v
kontextu stanovování cílů a priorit.

650,-

Krize jako nebezpečí i příležitost. Příčiny krize. Typologie krizí. Fáze krize. Obranné
chování v krizi. Krize a tělo. Pomoc s řešením krize, pomáhající instituce a spolupráce
s nimi. Akutní reakce na stres – rozpoznání a vhodné reakce. Základní principy
vedení rozhovoru s žákem v krizové situaci. Formy krizové pomoci.

590,-

Základy krizové intervence pro pedagogy s Mgr. Márií
Adamkovičovou

Rozvoj smyslového vnímání jako prevence SPU s Mgr. Renatou
Abrahamovou

Kurz pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. ročníku ZŠ seznamující s preventivními
opatřeními minimalizujícími rozvoj specifických poruch učení a tím zvyšující možnost
úspěšného zvládnutí školního učiva.

Psychomotorické hry a relaxace s Mgr. Renatou Abrahamovou

Získáte náměty na psychomotorické hry a relaxační techniky, které můžete využít v
rámci každodenních školních aktivit. V praktické části se seznámíte s více či méně
obvyklými obměnami známých her. Zkusíte si relaxační techniky, probrány budou
obecné zásady pro nácvik relaxace a specifika použití těchto technik u dětí
s ADD/ADHD. Rozšíříte si kompetence v oblasti psychomotorických her a relaxačních
technik. Určeno Pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ.

Práce s trémou na ZUŠ – volné pokračování s Mgr. Helenou
Kumperovou

Tréma, někdy jako přítel upozorňující na zbytečně přehnaná očekávání od sebe
sama, jindy zase paralyzující nepřítel, který nenechá projevení talentu. Hodná i zlá
tréma. Stejně jako oheň či voda. Sluha i pán. Jsou tu, i bez našeho přičinění, ovšem
je na nás, jak s nimi budeme žít. Doplněno konkrétními příklady, jak lze pracovat s
trémou u žáků a podpořit při vlastní prezentaci. Vhodné zejména pro pedagogy
ZUŠ.

Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace
výuky? S Mgr. Jiřím Hruškou
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650,-

620,-

550,720,-

Středa
10:00-15:00

15/12

Čtvrtek
9:00-14:00

26/1

Čtvrtek
9:00-15:00

27/1

Pátek
9:00-14:00

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

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se seznámíme se strategiemi výuky,
které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální,
kulturní, náboženské apod.)každého žáka. Budeme analyzovat své vzdělávací
potřeby směrem k inkluzi. Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci
vnější i vnitřní diferenciace na škole. Pro učitele ZŠ.

Co je to badatelsky orientovaná výuka a co žákům přináší?
S Mgr. Jiřím Hruškou

Bádat se dá ve většině předmětů (přírodovědných i humanitních) na základní škole,
ale i na středních školách. Společně pojmenujeme profity badatelské činnosti a
budeme analyzovat ukázky z různých předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. Budeme
navrhovat témata, která jsou vhodná pro vlastní plánování badatelské činnosti.

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.

920,-

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky s Mgr. Monikou
Fojfáchovou

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.

720,-

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

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.

Těšíme se na Vás!
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