
 

                              

 

  

 

         
Vzdělávací kurz Jak učit POLY 
 

INFORMACE O KURZU 
  

Vzdělávacím kurzem bychom chtěli podpořit rozvoj profesních kompetencí pedagogů 
mateřských škol v oblasti kurikulární reformy. Účastníci budou vedeni k vyjasnění cílů, metod 
a prostředků ve vzdělávací oblasti Dítě a svět, zejména s důrazem na polytechnické 
vzdělávání. 
 

Kurz zahrnuje 3 třídenní moduly v celkovém rozsahu 90 hodin prezenčního studia. Jeden modul má 
24 hodin výuky a je ukončen 6 hodinovým závěrečným workshopem. Moduly se budou konat ve 
vybraných místech ve Zlínském kraji a v rámci příkladů dobré praxe navštívíme též MŠ. 
 

Kurz obsahuje 3 základní témata, která představí odborní lektoři a zkušení pedagogové: 
 
 Jak učit POLY na zahradě, Hostětín, 9.-11.9.2014. 
 Jak učit POLY o materiálech, Uherský Brod, Maršov, 20.-22.11.2014. 
 Jak učit POLY řemesla a tvořivé činnosti, Veselí n. M., 5.-7.2.2015.  
 

Kurz bude akreditován v rámci DVPP MŠMT a po jeho absolvování obdrží účastníci 
osvědčení. Pokud se pedagog zúčastní všech 3 modulů a závěrečného workshopu, získá 
certifikát. 
Celý kurz, včetně ubytování a stravování, je pro pedagogy MŠ zdarma a je hrazen 
z prostředků OPVK.  
 

Nezbytnou podmínkou absolvování je účast pedagoga na min. 1 modulu, zpracování 
tematického celku, jeho ověření ve své MŠ a představení na workshopu, kdy zúročí 
nově nabyté vědomosti a dovednosti. (Pokud se zúčastní všech 3 modulů, vybere si 1 téma 
a zpracovává pouze 1 tematický celek). 
Po celou dobu kurzu budou účastníkům k dispozici konzultanti. Tematický celek zpracovává 
pedagog na zvolené téma, ve dvojici s pedagogem z jiné MŠ. Tematický celek by měl 
účastníkům usnadnit praktickou realizaci vzdělávací oblasti Dítě a svět ve škole. 
 

JAK SE DO KURZU PŘIHLÁSÍT 
 

Prostřednictvím závazné přihlášky, která je přílohou tohoto dokumentu. Vyplněnou 
přihlášku odešlete e-mailem na adresu: infoevvo@seznam.cz nejpozději do 31. 
července 2014. Po tomto termínu od nás obdržíte smlouvu o spolupráci, kterou 
společně s potvrzenou přihláškou zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: 
Líska – o.s. pro EVVO ve ZK, Rokytnice 436 (Základní škola) , 755 01 Vsetín 
 
Kapacita kurzu je omezena.  
 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit nejlépe e-mailem na kontaktní osobu: 
Mgr. Iva Koutná, E-mail: koutna.iva@seznam.cz , Mobil: 605 806 840 
 

Kurz je součástí projektu „Jak učit POLY- rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání 
v mateřských školách “, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0059, který realizuje Líska, o.s. pro EVVO ve ZK  ve 
spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. a je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
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