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Informace z MŠMT
Informace z MŠMT za m síc prosinec 2017 jsou v p íloze tohoto mailu.
Vzd lávací akce krajského pracovišt NIDV v m síci lednu 2018:
Název programu

íslo programu

Leadership jako proces vedení lidí

X03-01-13-172

Aktuální úprava ú ední korespondence

U01-04-13-172

ur eno pro datum konání
16.1.
MNG
8.30 – 15.30
22.2.
SŠ, MNG 8.30 – 15.30

Islám a st et civilizací

U40-04-13-172

ZŠ, SŠ

23.1.
8.30. – 13.30
24.1.
8.30 – 15.30

garant
E. Kopúnová
H. Císa ová
H. Císa ová

Ruský jazyk dnes – aktuální a problematické jevy
B31-04-13-172
H. Císa ová
ZŠ, SŠ
v sou asné ruštin
Využití nových metod a forem ve výuce
27.1.
tane ního oboru na ZUŠ – Pedagogická a
O08-07-13-172-01 ZUŠ
H. Císa ová
9.00 – 16.00
um lecká práce s d tským interpretem I
Vzd lávací akce zájmového a neformálního vzd lávání najdete na www.nidv.cz, vzd lávací oblast 09.

Na m síc únor 2018 krajské pracovišt NIDV p ipravuje:
Název programu

íslo programu

Rozvoj tená ské pregramotnosti v praxi
MŠ
Matematická gramotnost – rozvoj
kompetencí u itele

ur eno pro

datum konání

garant

M99-02-13-181

MŠ

1. a 19.2.
8.30 – 15.00

L. Václavovská

Z79-03-13-181

ZŠ

6., 7., 20. a 21.
2.
9.00 – 15.30

E. Vintrová

MŠ

15., 22 2. a 1. 3.
L. Václavovská
8.30 – 15.00

MŠ, ZŠ

16. a 17.2.

Rozvoj osobnostn sociálních kompetencí D57-02-13-181
pedagog MŠ
Logopedický asistent – zahájení kurzu
Využití nových metod a forem ve výuce
tane ního oboru na ZUŠ
Právní p edpisy ve školním prost edí - ZUŠ

F12-02-13-181

O08-07-13-181-02 ZUŠ, SUŠ
T91-01-13-181

MNG ZUŠ

24. 2.
10.00-17.00
28. 2.
8.30-12.30

L. Václavovská
H. Císa ová
H. Císa ová

Využití nových metod a forem ve výuce
24.2.
tane ního oboru na ZUŠ – Pedagogická a
O08-07-13-181
H. Císa ová
ZUŠ
9.00 – 16.00
um lecká práce s d tským interpretem II
Vzd lávací akce zájmového a neformálního vzd lávání najdete na www.nidv.cz, vzd lávací oblast 09.
Legenda pro zna ení program :
Spole né vzd lávání,

Šablony,

Rezortní úkol (poplatek 0,- K ),

Systém podpory nadání

Mimo ádné vzd lávací programy do šablon pro MŠ: leden – únor 2018
Název programu
Individualizace
MŠ – 43 hodiny

vzd lávání

v

íslo programu
Z14-02-13-181

Šablona
I/3.2 Individualizace
v mate ské škole

vzd lávání

Termín
10. a 11. 1.
13. a 14. 2.
22. 3.
8.30 – 15.30
L. Václavovská

Rozvoj tená ské
pregramotnosti v praxi MŠ

M99-02-13-172

Rozvoj osobnostn sociálních
kompetencí pedagog MŠ – 24 hod.

D57-02-13-181

I/2.3a Vzd lávání pedagogických
pracovník MŠ - DVPP v rozsahu 16
hodin – tená ská pregramotnost
I/2.2 Osobnostn sociální rozvoj
pedagog MŠ – 16 hodin

15. a 16. 1.
8.30 – 15.30
L. Václavovská
15. a 22. 2., 1.
3.
8.30 – 15.30
L. Václavovská

Mimo ádné vzd lávací programy do šablon pro ZŠ: leden – únor 2018
Název programu

íslo programu
R51-02-13-172

Šablona
II/2.1c Vzd lávání pedagogického
sboru ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
– cizí jazyky zam ené na inkluzi – 8
hodin

Cesty spolu – U ební typy a
styly, motivace žák

S38-03-13-172

Inspirace
pro
u itele
matematická gramotnost

Z78-03-13-18103

II/2.8 Vzd lávání pedagogického
sboru ZŠ zam ené na inkluzi – 8
hodin
II/2.1b Vzd lávání pedagogických
pracovník ZŠ – DVPP v rozsahu 16
hodin, matematická gramotnost

Angli tina pro nejmenší III.

–

Termín
3. 1. 2018
12.00–18.45
4. 1. 2018
8.30 – 15.30
H. Císa ová
17. 1. 2018
8.30 – 15.30
E. Vintrová
12. a 13.2.
9.00 – 15.30
G. Švehlová

Mimo ádné vzd lávací programy do šablon pro SŠ: leden - únor 2018
Název programu
U íme se spole n – spole né
vzd lávání v u itelské praxi III

íslo programu
B07-04-13-181

Šablona
III/2.4. Vzd lávání pedagogických
pracovník SŠ zam ené na inkluzi –
DVPP v rozsahu 24 hodiny

Termín
19. 1., 8. a 23. 2.
8.00 – 15.30
H. Císa ová

Didaktické studium cizího jazyka – angli tina
Studium lze za adit do šablon pro ZŠ a SŠ
Krajské pracovišt NIDV v . Bud jovicích p ipravuje od b ezna 2018 60 hodinové didaktické
studium angli tiny.
Obsah studia vychází z úpravy vyhlášky o dalším vzd lávání pedagogických pracovník ,
akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník . Absolvent didaktického studia
získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium bude zam eno na
problematiku dosažení vzd lávacích cíl ve všech ty ech jazykových dovednostech žák , tj. v
porozum ní písemnému projevu ( tení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a
ústním projevu. Ú astníci programu se seznámí i se základy managementu výuky angli tiny ve
t íd a s nejnov jšími trendy ve výuce cizích jazyk . Studium je ur eno pedagog m 1. a 2. stupn
ZŠ a pedagog m SŠ.
Více informací poskytne garant studia: Mgr. Hana Císa ová (cisarova@nidv.cz, 773 907 004).
íslo p ipravovaného studia je W09-04-13-151, cena 4 700,- K .

krajské pracovišt , Hlinsko 49, 370 01 eské Bud jovice
tel.: 387 699 011, fax: 387 699 027,
e-mail: cbudejovice@nidv.cz
www.nidv.cz/budejovice

