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Plán aktivit v MAP II Vyškovsko
v roce 2020

od 9. 1. 2020  „Interaktivní polytechnické dílny pro pedagogy MŠ“ 

(aktivita pro pedagogy MŠ)

24. 1. 2020 „Diskuzní kavárna se speciálním pedagogem a psychologem“ 

(prostor pro diskuzi a sdílení s odborníky v úzkém kruhu)

Diskuzi vedou Mgr. Olga Teremová a PhDr. Aneta Orálková

4. 2. 2020 „Nadané děti“ (RNDr. Růžena Blažková, CSc.)
(workshop v oblasti matematické gramotnosti pro pedagogy 2. stupně ZŠ. 

11. 2. 2020 „Příklad dobré praxe – náhled do Školního poradenského pracoviště 

v ZŠ a MŠ Křtiny“ (určeno pro pedagogické pracovníky ze zapojených škol)

4. 3. 2020  „ADHD“ ( Mgr. Lenka Bínová)

(workshop pro pedagogické pracovníky)

9., 10. 3. 2020 „Poetická dílna“ (Rostislav Křivánek, Petr Herold)
(interaktivní workshop pro žáky 1. stupně ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti)

12. 3. 2020 „Emoční sebeobrana“ (Mgr. Lukáš Radostný, Mgr. et MgA.  Martin Sedláček)

(workshop pro pedagogické pracovníky včetně asistentů a vychovatelů)

18. 3. 2020 „Dyskalkulie“ (RNDr. Růžena Blažková, CSc.)
(workshop v oblasti matematické gramotnosti pro pedagogy 2. stupně ZŠ)

26. 3. 2020 „Technická olympiáda“ 
(olympiáda ve spolupráci se SOŠ a SOU Vyškov v oblasti polytechniky pro žáky 2. stupně ZŠ)

23. 4. 2020 „Čtením a psaním ke kritickému myšlení II“ (Mgr. Lenka Skýbová)

(workshop pro pedagogy ZŠ)

19. 5. 2020 „Ukázková hodina v ZŠ a MŠ Vřesina, p.o.“

(určeno pro pedagogické pracovníky ze zapojených škol)

22. 5. 2020 „Lesní pedagogika“ (venkovní aktivita pro zapojené MŠ „Do obory s oborníkem“)

19. 6. 2020 „Lesní pedagogika“ (venkovní aktivita pro 1. stupeň ZŠ na téma „Ptáci“ s výrobou ptačí budky)

30. 9. 2020 - „Čteme s nečtenáři II“ (Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Krüger)

1. 10. 2020 (akreditovaný workshop pro pedagogické pracovníky MŠ a pedagogy 1. a 2. tříd ZŠ)

Připravujeme: „Řemesla do škol – Hrajeme si s polytechnikou“ (program pro oddělení družin v ZŠ)

„Řemeslný den“

„Setkání knihovníků  a pedagogů v KKD Vyškov“ (kulatý stůl)

„Konference pro ředitele a zřizovatele“ (říjen 2020)

„Seminář pod vedením Mgr. Jiřiny Bednářové“ (pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ)

„Technická zručnost HEZKY ČESKY“ (veletrh hraček českých výrobců, listopad 2020)


