Primární prevence hrou
nabídka pro školy
Centrum podpory veřejného zdraví
Státní zdravotní ústav

„Nejdřív se jdi učit a pak si jdi hrát“
• Jsou učení a hraní odlišné procesy?
• Hra je zábava, protože si mohu sám
rozhodovat o svém postupu
• Mohu zkoušet, co funguje a co ne
• Neúspěch znamená, že je třeba to zkusit
jinak na lépe – rozvíjí se kompetence k
řešení problému
• http://www.ekopolis.cz/u%C4%8Den%C3%AD-ahran%C3%AD-pro-21-stolet%C3%AD.aspx

80 % našeho poznání pramení z
našich vlastních zážitků
• vlastní zážitky si následným racionálním
zpracováním přetavíme do podoby obecného
poznatku, kterým se pak řídíme
• zážitkové učení je z důsledků vlastního jednání
• hledání netradičních řešení úkolů
• společné překonávání výzev
• rozvíjí tvůrčí postupy, aktivní jednání, lepší
vytváření neformálních vztahů a intenzivní
učení z prožitků namísto pouhého
shromažďování informací

Žáci
• se dostávají do situací, příběhů a dějů, v
nichž jsou nuceni jednat
• ve vlastním jednání a jeho zpětném
uvědomění nastává a probíhá proces
učení, v němž je osvojována určitá
vědomost, dovednost, role, zkušenost
nebo model jednání.

Kolik % si lidé zapamatují ?
• 10 % Z TOHO, CO ČTOU
• 20 % Z TOHO, CO SLYŠÍ
• 30 % Z TOHO, CO VIDÍ
• 50 % Z TOHO, CO SLYŠÍ A VIDÍ
• 70 % Z TOHO, CO ŘEKNOU A NAPÍŠÍ
• 90 % Z TOHO, CO UDĚLAJÍ
(Dalova pyramida učení)

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
programy pro školy
• Žáky
• Pedagogy
Prevence závislostí – kouření, alkohol
Prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných chorob
Správná výživa a prevence poruch příjmů potravy
Prevence úrazů a násilí
Program Škola podporující zdraví

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
programy pro školy
Prevence závislostí
• Cigareto, s tebou si nezačnu pro MŠ a 1. a 2. ročník
ZŠ
• Jak se nestát závislákem pro 2. stupeň ZŠ
• Normální je nekouřit
Prevence HIV/AIDS a sexuálně přenosných chorob
• Hrou proti AIDS
• Mezi nimi
Správná výživa a prevence poruch příjmů potravy
• Putování za zdravým jídlem – pro MŠ a 1. a 2.
ročník ZŠ
• Sami

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
programy pro školy
Prevence úrazů a násilí
• Prevence úrazů a násilí na ZŠ
• Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu a
první pomoc při dopravní nehodě
• My bez úrazů
• Předvídej

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
programy pro školy
Program škola podporující zdraví
1. Jak se stát školou podporující zdraví
2. Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
s využitím Kurikula podpory zdraví v MŠ
3. Učíme se navzájem
4. Autoevaulace v MŠ využívajících Kurikulum podpory
zdraví
5. Vyhodnocování pokroků dětí v MŠ, které využívají
Kurikulum podpory zdraví v MS.

CIGARETO, S TEBOU SI
NEZAČNU
pro děti

Loutkové představení s
muzikálovými prvky
Děti se prostřednictvím
maňásků zábavnou
formou dozvědí, jak
jsou cigarety a
kouření škodlivé

CIGARETO, S TEBOU SI
NEZAČNU

CIGARETO, S TEBOU SI
NEZAČNU
PPZ č.10314/2013
Program prevence kuřáctví pro děti MŠ, 1.- 2. tříd ZŠ
Počet dětí: max. 50
Počet lektorů: 4 - 5
Cena: PPZ 2013 - zdarma
Délka: 1 vyučovací hodina
Realizováno: JMK

JAK SE NESTÁT ZÁVISLÁKEM
Výcvik moderátorů
Interaktivní hra pro - „náctileté“
Přehled stanovišť
• Od experimentu k závislosti
• Kouření
• Alkohol
• Drogy
• Virtuální realita
• Poruchy příjmu potravy
• Mějme se rádi - jsem takový?
• Řekni ne- asertivita - jak se ubránit
• Rozhodování
• Reklama - jak nenaletět - mocný svět médií

JAK SE NESTÁT ZÁVISLÁKEM
•
•
•
•

Hodinová dotace v rámci DVPP: 8 hodin
Počet účastníků: 10-25
Počet lektorů: 10
Místo konání: Semináře na objednávku
– 1. SZÚ Praha, Šrobárova 48,Praha 10,100 42, Tel:267 08 2608),
– 2. SZÚ Brno, Palackého 3a,61200 Brno Tel 549255758

•
•
•
•
•
•

Poplatek za účastníka: 750 Kč
Kontaktní osoba: Bc. Michal Ziegler, tel. 26708 2608
e-mail: michal.zigler@szu.cz
Odborným garant: MUDr. Věra Kernová
Poplatek za účastníka : 750,- Kč,
V případě, že vzdělávací akce bude realizována mimo SZÚ,
dopravu dle ceníku SZÚ hradí objednavatel.

NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT
pro pedagogy a zdravotnické pracovníky
• pro pedagogy 1.stupně ZŠ, vychovatele, metodiky prevence,
pracovníky KHS a ZÚ
• Témata: prevence kouření, pohybová aktivita, duševní zdraví
• Využití: výchova ke zdraví, minimální preventivní program, ŠVP
• Po absolvování semináře budou účastníci schopni
• pracovat jako lektoři programu „Normální je nekouřit“
• implementovat program do ŠVP
• Obsah semináře
– seznámení s obsahy publikací pro jednotlivé ročníky (1. ročník – 5.
ročník) a se specifiky vzdělávacích cílů, metod a forem práce.
– s využitím programu k rozvoji kompetencí, plnění závazných výstupů,
rozvoji průřezových témat a implementací do školního vzdělávacího
programu.

NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT
Místa realizace
SZÚ Praha, Šrobárova 48,Praha 10,100 42, Tel:267 08 2608
SZÚ Plzeň, Tylova 20, 301 25 Plzeň, Tel: 378037710
SZÚ Brno, Palackého 3a,61200 Brno, Tel.: 549255758)
SZÚ Jihlava, Vrchlického 57,587 25 Jihlava, Tel: 567574729 )
Pedagogická fakulta MU Brno, telefon, 549 49 40 68
Hodinová dotace: 6 hodin, počet účastníků: 20-25
Počet lektorů: 2 - 6
Poplatek za účastníka: 500 Kč
Kontakt: Bc. Michal Ziegler, Tel. 26708 2608, e-mail: michal.zigler@szu.cz

PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM
interaktivní hra pro děti
Interaktivní hra pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
• zlepšení znalostí dětí o správné výživě
Přehled stanovišť:
• Zdraví prospěšné potraviny
• Zvědavá kostka
• Nákup potravin
• Pyramida výživy

PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM

Počet dětí: max. 40
Počet lektorů: 4
Cena: 1 500,- + doprava
Délka: 90 minut

Sami- preventivní filmový projekt
• Zabývá se problematikou
poruch příjmu potravy,
jejich příčinami a důsledky.
• Film z části dokumentární a z
části hraný
• Určený jako pomůcka do
škol.
• Délka promítání je cca 35
minut
• Zdarma stažitelný na

www.filmsami.cz
•

Film Sami je doporučen MŠMT jako
školní pomůcka

•
•
•
•
•

Režie: David Vigner
Odborná spolupráce:
Mgr. Lenka Suchopárová, SZÚ
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.,
PhDr. Věra Podhorná

Prevence poruch příjmu potravy
seminář pro pedagogy
• Prezentace, diskuse, workshop - aktivity pro žáky,
předávání zkušenosti, video, praktická doporučení
• Účastníci si vyzkouší hry pro posílení psychické
odolnosti, které jsou doporučovány na CD „Správnou
výživou proti anorexii a bulimii“.
• Na závěr semináře obdrží účastníci CD „Správnou
výživou proti anorexii a bulimii“.
• Doporučení kontaktů a kvalitních odkazů
•
•
•
•
•

Počet účastníků: 25 osob.
Časová dotace: 6 hodin.
Místo realizace: SZÚ, ŠPZ, KHS, KÚ, PPP, aj.
Lektor: Mgr. Lenka Suchopárová, Tel.: 267082608, e-mail:
lenka.suchoparova@szu.cz
Poplatek za účastníka: 400 Kč

My bez úrazů
interaktivní hra pro děti
•
•

prevence úrazů, otrav a násilí u dětí ve věku 6 – 10 let ve spolupráci
s pedagogy
Realizace projektu říjen 2013, SZÚ Plzeň

Předvídej
interaktivní hra pro děti 11-14 let
• ve spolupráci s pedagogy
• prevence úrazů, otrav a násilí, zejména úrazy ve škole,
na ulici, v přírodě, v domácím prostředí a v dopravě
•

Krajská soutěž ,,Malý záchranář“ s HZS a Policií ČR, květen
2013, Plzeň

HROU PROTI AIDS
interaktivní hra
§Cesty přenosu viru HIV
§Antikoncepce, prevence
přenosu STD
§Láska, sexualita a ochrana před
HIV
§Sexualita řečí těla pantomima)
§Život s HIV/AIDS

HROU PROTI AIDS
interaktivní hra
vysvětluje problematiku HIV/AIDS a pohlavních
onemocnění

Pro žáky 7.- 9.tříd ZŠ, SŠ
Počet dětí: max. 50
Počet lektorů: 4 - 5
Cena: 1 500,- + cestovné
Délka: 90 minut

Mezi nimi- Preventivní filmový projekt
• Hraný film o HIV/AIDS.
• Délka trvání cca 45 minut.
• Zdarma stažitelný na
www.mezi-nimi.cz
• Film Mezi nimi je
doporučenou pomůckou
MŠMT ČR
•
•
•
•
•
•
•

Režie: David Vigner
Odborná spolupráce:
PhDr. Věra Podhorná
MUDR. Radek Litvik
MUDr. Petr Kolář
Jiří Stupka, Dis., SZÚ
MUDr. Radim Uzel, CSc.

Vzdělávání v oblasti prevence HIV/AIDS (Prevence
v oblasti HIV/AIDS, pohlavně přenosných infekcí)
1. blok prezentací, hodinová dotace: 2 – 2,5 hodiny
• Virus HIV (HIV 1 a HIV 2), výskyt v populaci, klinický obraz
a fáze kterými HIV infekce a AIDS
• diagnostika viru HIV, imunologické okénko, zkušenosti.
• epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR a ve světě.
2. blok prezentací, hodinová dotace: 3 hodiny
• HIV x AIDS, cesty přenosu, rizikové skupiny, diagnostika
• Internetová poradna, bezplatná Národní linka pomoci AIDS
(Help line AIDS).
• Prevence pohlavně přenosných onemocnění (syfilis,
chlamydie, kapavka, hepatitidy)
• Charakteristika HIV/AIDS, původce onemocnění, projevy,
dg., prevence.

Vzdělávání v oblasti prevence HIV/AIDS
a pohlavně přenosných infekcí
1. blok prezentací, hodinová dotace: 2 – 2,5 hodiny
• Virus HIV, výskyt v populaci, klinický obraz - fáze HIV infekce a
AIDS
• diagnostika viru HIV, imunologické okénko, zkušenosti s dg.
• epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR a ve světě

2. blok prezentací, hodinová dotace: 3 hodiny
• HIV x AIDS, cesty přenosu, rizikové skupiny, diagnostika
• Internetová poradna, bezplatná Národní linka pomoci AIDS
(Help line AIDS).
• Prevence pohlavně přenosných onemocnění (syfilis, chlamydie,
kapavka, hepatitidy)
• Charakteristika HIV/AIDS, původce onemocnění, projevy, dg.,
prevence.

Vzdělávání v oblasti prevence HIV/AIDS
a pohlavně přenosných infekcí
3. blok prezentací hodinová dotace: 2,5 hodiny
• Zkušenosti s prevencí HIV/AIDS na ZŠ a SŠ, „Hrou proti
AIDS“, workshop
• Zkušenosti pedagoga při výuce sexuální výchovy a prevence
HIV/AIDS a PPN s žáky na ZŠ.
• Učební pomůcky: plakáty, letáky, manuál k projektu, materiály z
akce, které budou sloužit jako osnova a učební text pro další
kolegy.
• prezentace interaktivního primárně preventivního programu pro
žáky ze ZŠ („Hrou proti AIDS“), který pedagogové budou moci
zhodnotit a případně požádat o realizaci.
•
•
•
•
•
•

Hodinová dotace : 8 hodin, max. počet účastníků : 50
Počet lektorů : 6
Poplatek za účastníka: 340 Kč
Pracoviště manažera Národního programu boje proti AIDS
Jiří Stupka, DiS, tel.: 2 6708 2475, 2 6708 2650, fax: 2 6708 2532, e-mail: jiri.stupka@szu.cz
webové stránky: www.aids-hiv.cz , www.szu.cz

Minimalizace rizika vzniku dopravního úrazu a
první pomoc při nehodě
pro pedagogy
• pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ
• specifika dětského myšlení
• seznámit zážitkovou formou se zásadami první pomoci
nejen při dopravní nehodě.

Při přecházení
Dospělý hledá nejbezpečnější cestu
Dítě hledá nejkratší cestu, kterou chce
překonat co nejrychleji.“
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16447/podklady-k-vyucetemat-dopravni-vychovy-v-zakladnich-skolach.html/

Minimalizace rizika vzniku dopravního
úrazu a první pomoc při nehodě
•
•
•
•
•
•
•

vývoj úrazovosti v ČR u dětí a dospívajících
specifika dětského myšlení
prevence agresivního chování na silnicích
osvojení bezpečných vzorců chování
prvky pasivní bezpečnosti
nácvik PP na resuscitační figuríně
orientace na místě nehody

•
•
•
•
•

hodinová dotace: 4 hodiny
max. počet účastníků 25
počet lektorů 4
termíny realizace: 20.3.2014, květen 2014
kontakt: MUDr. Zuzana Zvadová, tel. 26708 2966, e-mail:
z.zvadova@szu.cz,
poplatek 350,-/ účastníka

•

Prevence úrazů a násilí na ZŠ
pro pedagogy
• Zdravé stravovací návyky z hlediska prevence úrazů
Výchova ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu
způsobu života
• Problematika šikany a násilí – současný stav a
možnosti prevence násilných zranění na ZŠ
• Podpora prosociálního chování – model přátelské
školy.
• Úrazy při školní TV - rozvoj fyzické zdatnosti a
obratnosti, vhodný pohybový režim ve škole, ukázky
kompenzačních cvičení
•
•
•
•

Hodinová dotace: 5 hodin, max. počet účastníků: 25
Počet lektorů: 4
Poplatek za účastníka: 350 Kč
Lektor: MUDr. Zuzana Zvadová, Tel. 26708 2966, e-mail:
z.zvadova@szu.cz

Školní informační kanál
videospoty a pracovní listy pro žáky
10 videospotů na 10 různých témat, 10x metodika + pracovní listy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportuješ a kouříš? Nevyhraješ!
Alkohol kazí prázdniny
Prázdniny skončily, pohyb zůstává
Vlastní svačina – nejlepší svačina
Sportuj bez úrazů
Jak škodí pasivní kouření / kouř z „druhé ruky“?
Vodní dýmka – bezpečnější než cigarety?
Obavy ze školy?
Oběd ve školní v jídelně se vyplatí
Večeře s rodinou

Videospoty
• http://www.szu.cz/tema/podporazdravi/skolni-informacni-kanal-moderniforma-primarniprevence?highlightWords=spoty

Zásady Školy podporující zdraví
Základní, střední škola
Pohoda prostředí (1. pilíř)
pohoda věcného prostředí
pohoda sociálního prostředí
pohoda organizačního prostředí
Zdravé učení (2. pilíř)
smysluplnost
možnost výběru, přiměřenost
spoluúčast a spolupráce
motivující hodnocení
Otevřené partnerství (3. pilíř)
škola model demokratického
společenství
škola kulturní a vzdělávací
středisko obce

Mateřská škola

v Učitelka podporující
zdraví
v Věkově smíšené třídy
v Rytmický řád života a dne
v Tělesná pohoda a volný
pohyb
v Zdravá výživa
v Spontánní hra
v Podnětné věcné prostředí
v Bezpečné sociální
prostředí
v Participativní a týmové
řízení
v Partnerské vztahy s rodiči
v Spolupráce MŠ a ZŠ
v Začlenění do života obce

Autoevaluace programu ŠPZ po 3 letech
•

•

SUKy – sdružené ukazatele
formálního kurikula podpory
zdraví
INDI MŠPZ
Indikátory neformálního
kurikula podpory zdraví v
MŠ (2 principy, 12 zásad),
Dotazník pro rodiče
INDI 9 pro ZŠ a SŠ
autoevaluační dotazník pro
hodnocení realizace zásad
programu ŠPZ (pro
zaměstnance, rodiče, žáky).
Každá škola obdrží svou
URL adresu pro tento
dotazník

Materiály SHE
Manuál Jak si vytvořit celoškolní koncepci podporující zdravé stravování
a pohyb, příklad zahraniční praxe (Skotsko)
• Evaluační nástroje:
1. Nástroj rychlého hodnocení (odráží přístup školy ke zdravému stravování
a pohybu)
2. Indikátory úrovně školy (pro plánování, realizaci, monitorování a evaluaci)
Growing Trough Adolescence
• Proč byl projekt vytvořen? změny ve společnosti; změny ve stravovacích zvyklostech;
nespokojenost s vlastním tělem, stoupající počet lidí s nadváhou a obezitou
• Projekt se zabývá problémy spojenými se stravováním z celostního pohledu - od změn v
dospívání, přes diety, poruchy příjmu potravy až po roli médií.
(právě se překládá)
Online manuál SHE
Manuál je určen vedoucím pracovníkům a učitelům základních a středních škol
Účelem je představit školy podporující zdraví a poskytnout podporu školám, které chtějí rozvíjet
program ŠPZ ve své škole, nebo se chtějí stát školou podporující zdraví (k dispozici od roku
2014)

Jak se stát školou podporující zdraví
pro pedagogy (ředitele škol)
1. Seminář jak napsat vlastní kurikulum
2. Účastník kurzu vypracuje vlastní doplněk k ŠVP/ŠVP a předloží jej
zástupci programu ŠPZ, zástupci garanta a partnerovi programu
ŠPZ: zástupci KHS, KÚ, ČŠI)
3. Koordinátor programu ŠPZ vypracuje písemný posudek
4. Exkurze: Na jeho základě navštíví školu účastníka a zhodnotí
soulad dokumentu s realitou
5. Výběrové řízení
6. V případě kladného hodnocení je účastník pozván ke kulatému
stolu, kde obdrží Osvědčení o vstupu školy do programu Škola
podporující zdraví.
•
•
•
•
•

Hodinová dotace: 15 hodin
Počet účastníků semináře je stanoven na 15 osob
Poplatek za účastníka: 550,- Kč
Odborný garant: Ing. Linda Frohlichová, Tel. 26708 2546, e-mail: fohlichova@szu.cz
www.szu.cz

Třídní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání s využitím
Kurikula podpory zdraví v MŠ (TVP)
pro pedagogy
• jak postupovat při zpracování třídního kurikula podpory zdraví
• získané poznatky se budou moci využít v případě inovace
vlastního TVP tak, aby odpovídal současným pedagogickým
požadavkům a navazoval na ŠVP.
•
•
•
•
•
•

Hodinová dotace: 12 hodin (dvoudenní)
Plánovaný počet účastníků: 25
Kurz je určen pro učitelky a ředitelky MŠ, které pracují s Kurikula podpory zdraví
v mateřských školách. MŠ jsou zařazeny do sítě MŠPZ, kterou garantuje SZÚ v Praze.
Poplatek za účastníka :700 ,- Kč
Ing. Linda Frohlichova, Tel. 26708 2546, e-mail: Frohlichova@szu.cz

ŠPZ Učíme se navzájem
pro pedagogy ŠPZ
•

sdílení praktických zkušeností z vlastních škol, ověřené přístupy v realizaci
výuky a řízení školy
• projektový den - seznámení pedagogů s ověřenými přístupy ve vzdělávání
Obsah projektu:
• 1. Návštěva hostitelské školy
přístupy k výuce, využití prostor školy ke zdraví podporujícím aktivitám
personální organizace: školní komunita pedagogická i nepedagogická
• 2. Workshopy rozdělení účastníků do pracovních skupin
volba témat dle potřeb cílové skupiny - rámcově aktuální otázky a problémy ve
vzdělávání; problematika školských dokumentů a jejich vedení; problematika
evaluace; hodnocení žáků; efektivní výukové metody a osobnostně sociální
rozvoj pedagogů
• 3. Prezentace škol účastníků vzdělávací akce
posterová prezentace, inspirativní výstava produktů škol, „burza nápadů“:
prezentace osvědčených projektů, metod, přístupů

ŠPZ Učíme se navzájem
pro pedagogy ŠPZ
4. Semináře
• zaměřené na podporu zdraví a „zdravé učení“
• příspěvky týkající se podpory zdraví ve škole (prevence,
intervence)
• spolupráce s partnery programu ŠPZ (příspěvky pracovníků
KHS, ZÚ)
• strategické kroky v implementaci podpory zdraví do škol
(zástupci SZÚ)

ŠPZ Učíme se navzájem
pro pedagogy ŠPZ
• 5. Projektový den
• praktické seznámení s vybranými metodami vzdělávání
(projektové vyučování,
• prožitkové učení...): názorné ukázky realizace
• - návštěvy MŠPZ/ZŠPZ/SŠPZ/SpŠPZ: pozorování
chodu školy, pozorování vyučování,
• studium dokumentace školy
• - návštěvy míst a institucí realizujících programy
zaměřené na podporu zdraví (včetně
• environmentální výchovy)

ŠPZ Učíme se navzájem
pro pedagogy ŠPZ
• 6. Reflexe
• diskuse s účastníky vzdělávacího programu
• dotazník: písemná zpětná vazba
• hodinová dotace: 12 hodin (dvoudenní)
• Počet účastníků vzdělávací akce do150 osob (závislý na
prostorových a organizačních možnostech hostitelské školy).
• Počet vyučujících lektorů: dle počtu účastníků a počtu dílen
•
•

Poplatek za účastníka: 400 Kč
Kontakt: Ing. Linda Fröhlichova, Tel. 26708 2546, e-mail:frohlichova@szu.cz,

Autoevaulace v mateřských školách
využívajících
Kurikulum podpory zdraví v MŠ
•
•

navazuje na seminář „Jak si vytvořit školní vzdělávací program v MŠ
rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, potřebných k auto/evaluaci MŠ.

•

1. Vnitřní evaluace ŠVP, resp. školního kurikula podpory zdraví

•

2. (Auto)evaluace podmínek předškolního vzdělávání - neformálního
kurikula podpory zdraví v mateřských školách (seznámení s INDI MŠ:
nástroj pro evaluaci, který využívají MŠ podporující zdraví)

•

3. Auto-evaluace formálního kurikula PZ v MŠ (seznámení s tabulkami a
SUKy).

•

4. Práce s ukazateli dosaženého vzdělání u dětí ve formálním kurikulu PZ v
MŠ.
5. Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich
projevů - pedagogicko-psychologická diagnostika.

•

Autoevaulace v mateřských školách
využívajících
Kurikulum podpory zdraví v MŠ
• Hodinová dotace: 14 hodin (dvoudenní)
• Počet účastníků: 25
• Kurz je určen pro učitelky a ředitelky MŠ, které pracují,
nebo chtějí pracovat podle Kurikula podpory zdraví v
MŠ, aniž jsou (či chtějí být) zařazeny do sítě MŠPZ při
SZÚ
• Počet vyučujících lektorů: 2
Poplatek za účastníka: 900 Kč
Kontakt: Ing. Linda Frohlichova, Tel. 26708 2546, e-mail: Frohlichova@szu.cz

Vyhodnocování pokroků dětí v MS, které využívají
Kurikulum podpory zdraví v MS. (SUky)
• navazuje na seminář "Jak provádět autoevaluaci v MŠ
využívajících Kurikulum podpory zdraví v MŠ
• zaměřen na rozvoj dovedností, potřebných ke sledováni a
zaznamenáváni vzdělávacích pokroků dětí v MŠ, které
pracují s kompetencemi Kurikula podpory zdraví v MŠ
• Po absolvování kurzu budou účastníci vědět jak přistupovat k
individuálnímu hodnocení dětských projevů
• Poznají autoevaluační nástroj Suky MŠ
• Naučí se, jak s ním zacházet a použít ho při vyhodnocování
pokroků dětí na úrovni jednotlivce, třídy, školy
•
•
•
•
•
•

Hodinová dotace: 5 hodin
Plánovaný počet účastníků: 25
Kurz je určen pro učitelky a ředitelky MŠ, které pracují s Kurikula podpory zdraví
v mateřských školách. MŠ jsou zařazeny do sítě MŠPZ, kterou garantuje SZÚ v Praze.
Poplatek za účastníka : 550,- Kč
Odborný garant: Ing. Linda Frohlichova, Tel. 26708 2546, e-mail: Frohlichova@szu.cz, www.szu.cz

Co si zapamatujete za dvě
minuty
• http://youtu.be/ic4HxQ0UZK4

Comfort, learning, panic x magic zone
• http://youtu.be/HhFxQlDPjaY

Děkuji za pozornost
marie.nejedla@szu.cz

