Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE (40 HODIN)
vzdělávací akce č. 0918
akreditace MŠMT č. j. MSMT-7407/2017-1-393
Kurz lze absolvovat v rámci Šablon.
URČENO:
TERMÍNY:
1. část: pondělí
2. část: pondělí
3. část: pondělí
4. část: pondělí
5. část: pondělí
čas:

Pedagogům MŠ
12.
12.
16.
14.
11.

února 2018
března 2018
dubna 2018
května 2018
června 2018

9 – 15.30 h (prezence 8.30 – 9.00 h); celkem 40 hodin.

MÍSTO: Uherské Hradiště, Pedagogicko-psychologická poradna, Františkánská ul. 1256.
Parkování doporučujeme u vlakového nádraží.
OBSAH:
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelů a učitelů mateřských škol,
vztahujících se k pochopení a uplatňování přístupů při vzdělávacích činnostech směřujících
k individuálnímu rozvoji osobnosti dítěte.
Zaměřuje se zejména na efektivní postupy
ve vyrovnávání nerovnoměrností vývoje dětí, založené na individualizaci vzdělávání. Jednotlivá
témata zahrnují teoretickou i praktickou část.
Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v uplatňování metod zaměřených na
diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání. Absolventi by měli být schopni hodnotit osobní
vzdělávací pokroky dětí, identifikovat jejich vzdělávací potřeby a na základě zjištěných poznatků
navrhovat opatření směřující k vyrovnání případných deficitů v jejich vývoji. Záměrem je, aby
učitelé dokázali plánovat a realizovat vzdělávací činnosti v rozsahu individuálních možností
a potřeb každého jednotlivého dítěte, včetně vzdělávacích potřeb speciálních.
1. Individualizace v předškolním vzdělávání, vymezení základních pojmů a jejich
vzájemných souvislostí, kurikulární a právní východiska.
2. Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vedení jejich portfolia jako
důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání.
3. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí individuálně
integrovaných v běžné třídě mateřské školy.
4. Obsah vzdělávání - školní vzdělávací program a třídní plánování ve vztahu
k individualizaci vzdělávání.
5. Vhodné metody, formy a prostředky směřující k rozvíjení potenciálu
jednotlivých dětí.
LEKTORKY:
PaedDr. Hana Sedláčková - inspektorka ČŠI, externě působí na katedře primární pedagogiky
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; certifikovaná lektorka projektu
Mateřských škol podporujících zdraví, spoluautorka modelového programu Kurikulum podpory
zdraví v MŠ; spoluautorka publikací Zdravá mateřská škola (Portál 1995),
Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál 2006), Hodnocení výsledků předškolního
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vzdělávání (Wolters Kluwer 2012), Jak úspěšně řídit mateřskou školu (Wolters Kluwer 2015).
Mgr. Lucie Štěpánková - dlouholeté zkušenosti jako učitelka a ředitelka mateřské školy,
pracovala jako inspektorka České školní inspekce; v současnosti působí externě na katedře
primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; dlouhodobě zapojena
do v programu „Podpora zdraví v MŠ“, spoluautorka modelového programu Kurikulum podpory
zdraví v MŠ; lektorka projektu Mateřských škol podporujících zdraví; spoluautorka publikací:
Proměna mateřské školy v učící se organizaci (Wolters Kluwer, 2016), Hodnocení výsledků
předškolního vzdělávání (Wolters Kluwer, 2012), Jak úspěšně řídit mateřskou školu, (Wolters
Kluwer, 2012), Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole (Verlag Dashofer,
2007); Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Portál 2006).
CENA:

6 400 Kč / kurz; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

2. 2. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

S SEBOU:

Platný RVP PV (novela platná od 1. ledna 2017) a aktuální ŠVP PV vaší
mateřské školy.

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.

Obsah jednotlivých částí:
I.

Individualizace v předškolním vzdělávání, vymezení základních pojmů a jejich
vzájemných souvislostí, kurikulární a právní východiska. (8 hodin)
1. Právní vymezení předškolního vzdělávání, požadavky Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání (dále „RVP PV“) a definování změn a nových přístupů k
předškolnímu vzdělávání.
2. Pojem individualizace, jedinečnost dítěte, vztah individualizace ke schopnostem dítěte.
Aktivita účastníků zaměřená na poznání jedinečnosti a různorodosti osobností a jejich
využití v pedagogické praxi.
3. Vyváženost a provázanost spontánních a řízených činností jako nezbytný prvek
organizace dne pro zajištění individualizovaného vzdělávání.
4. Příprava podnětného věcného prostředí jako podmínka pro realizaci individualizovaných
činností ve třídě.
5. Pravidla společného soužití ve třídě – vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý
předpoklad pro zajištění bezpečného sociálního prostředí pro individualizované
vzdělávání. Aktivita účastníků zaměřená na vyvozování pravidel soužití s dětmi.

II.

Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vedení jejich portfolia jako
důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání. (8 vyučovacích hodin)
1. Vymezení pojmu pedagogická diagnostika, její cíl a zakotvení v RVP PV.
2. Teoretická východiska pro zjišťování vzdělávacích potřeb dětí. Psychologická
a pedagogická diagnostika a jejich využití v předškolním vzdělávání. Fáze diagnostiky –
vstupní, průběžná a výstupní.
3. Diagnostické metody a prostředky, pozorování jako základní prostředek zjišťování
informací o dětech. Aktivita účastníků zaměřená na vhodný způsob záznamu z pozorování
dítěte.
4. Interpretace výsledků a diagnostické chyby. Aktivita účastníků zaměřená na zpracování
návrhu intervenčních opatření na základě pedagogické diagnostiky.
5. Vedení portfolia dítěte a jeho význam pro individualizované vzdělávání. Využití portfolia
ke sjednocení vzdělávacích postupů školy a rodiny.
6.
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí individuálně
integrovaných v běžné třídě mateřské školy. (8 hodin)
1. Právní vymezení, změny v §16 školského zákona, vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

III.
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IV.

V.

2. Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí - plán pedagogické podpory a individuální
vzdělávací plán, asistent pedagoga a jeho role při vzdělávání dětí. Aktivita účastníků
zaměřená na tvorbu plánu pedagogické podpory.
3. Postup při poskytování podpůrných opatření poradenská pomoc školám poskytovaná
školským poradenským zařízením.
4. Novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a RVP PV.
5. Definice a vzdělávání dětí mimořádně nadaných.
6. Začlenění individuálních vzdělávacích cílů do třídního vzdělávacího programu.
7. Předpoklady kvalitního zajištění vzdělávání - spolupráce se školským poradenským
zařízením a zákonnými zástupci dětí.
8.
Obsah vzdělávání - školní vzdělávací program a třídní plánování ve vztahu
k individualizaci vzdělávání. (8 hodin)
1. Obsah vzdělávání v ŠVP PV – integrované bloky (témata) jako základní předpoklad pro
tvorbu individualizované vzdělávací nabídky a přístupy k jejich tvorbě.
2. Vztah mezi obsahem vzdělávání, cíli a kompetencemi. Aktivita účastníků zaměřená na
tvorbu vzdělávacího obsahu v ŠVP PV.
3. Třídní vzdělávací program, jeho návaznost na integrované bloky ŠVP PV, pojetí, způsob
tvorby a hodnocení.
4. Příprava a realizace činností dětí vycházející z jejich vzdělávacích potřeb tak, aby byla
dodržena podmínka integrovanosti vzdělávacích oblastí. Aktivita zaměřená na přípravu
integrovaně pojatých činnosti.
Vhodné metody, formy a prostředky směřující k rozvíjení potenciálu jednotlivých
dětí. (8 hodin)
1. Obecné vymezení metod, forem a prostředků vzdělávání, jejich klasifikace. Požadavky na
jejich uplatňování v RVP PV.
2. Charakteristika pedagogických metod a vhodnost jejich využití v předškolním vzdělávání.
3. Organizační formy vzdělávání a jejich uplatnění vzhledem k zajištění individualizovaného
předškolního vzdělávání. Aktivita účastníků zaměřená na rozpoznání dopadu použitých
metod a organizačních forem na průběh vzdělávání dětí.
4. Využití prožitkového učení k efektivnímu osobnostnímu rozvoji dítěte. Plánování
a realizace činností vycházejících z vlastní zkušenosti a prožitku dítěte, naplňování znaků
prožitkového učení.
5. Aktuální osobní zážitky a životní situace jednotlivce jako východisko k navození učebních
situací, umožňující dítěti chápat souvislosti a získávat nové poznatky a dovednosti.
Aktivita účastníků zaměřená na situační plánování a uplatňování znaků prožitkového při
činnostech.
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