KVIC OP Ostrava – aktuální nabídka ke vzdělávání nadaných žáků
Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání
Cílová skupina
Obsah

Rozsah
Cena
Číslo akce
6326611900
5326611950

učitel, pedagog volného času, speciální pedagog ZŠ, SVČ
Obsahem semináře je nabídka netradičních aktivit, které rozvíjí logické myšlení a matematické nadání.
Konkrétně půjde o sudoku, abaku, Matematiku rukama a šifry, a to ve variantách pro 1. i pro 2. stupeň,
od úplných základů až po náročnější možnosti. Objeví se i kontakty na informační zdroje a vhodné
soutěže, kterými je možné žáky motivovat.
V semináři se účastníci s aktivitami prakticky seznámí, vyzkouší si je a získají zkušenosti a metodiku
k tomu, aby mohli tyto aktivity zavádět do výuky.
8h
1120 Kč
Termín
Lektor
Místo konání
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27
20. 03. 2019
Mgr., Bc. Libuše Kovářová
Moravská Ostrava
Základní škola T. G. Masaryka Opava,
podzim 2019
Mgr., Bc. Libuše Kovářová
Riegrova 13

Nadaný žák v ZŠ - identifikace a individualizace jeho vzdělávání
Cílová skupina
Obsah

Rozsah
Cena
Číslo akce
6319721900

učitel, vychovatel, asistent pedagoga ZŠ, ŠD
Zajímá Vás problematika kognitivně nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ? Přijďte na seminář s
lektorem M. Khýrem, který má dlouholeté poradenské zkušenosti v této oblasti.
Na semináři proberete témata:
1. spolupráce a kompetence PPP a školy v péči o nadané a mimořádně nadané žáky;
2. zkušenosti s individualizací vzdělávání nadaných žáků (obohacování, akcelerace), realizace IVP;
3. spolupráce pedagoga s nadaným dítětem a jeho rodiči - aspekty formování se pojetí u nadaného
dítěte;
4. rizika vyplývající z osobnostních charakteristik nadaných dětí, rizika školní demotivace a
podvýkonnosti;
5. problematika „dvojí výjimečnosti“;
6. bariéry rozvoje nadání v rodině a ve škole;
7. možnosti průběžné pedagogické diagnostiky nadaného žáka (pozorování a hodnocení učitele,
využitelnost posuzovacích škál s příklady).
8h
790 Kč
Termín
Lektor
Místo konání
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27
20. 03. 2019
Mgr. Marek Khýr
Moravská Ostrava

Talent a co s ním?
Cílová skupina
Obsah

Rozsah
Cena

učitel, vychovatel, pedagog volného času; MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ
Tento vzdělávací program má ambici seznámit účastníky s tím, jak rozvíjet a podporovat to, čím je
lidský/dětský mozek zajímavý, jak podpořit spokojenost jejich životního příběhu, jejich sociální
uplatnitelnost. Jedná se především o ty rozměry osobnosti, které za součást talentu nepovažujeme
(výchovné vlivy, motivace, pracovní návyky). Chybujeme v oblasti pojetí osobnosti, sociálně
adaptabilních mechanismech a pracovních stereotypech.
8h
910 Kč

Číslo akce

Termín

Lektor

6317451900

20. 05. 2019

Mgr. Jiří Halda

1317451900

19. 06. 2019

Mgr. Jiří Halda

Místo konání
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27
Moravská Ostrava
KVIC OP Nový Jičín,
Štefánikova 826/7, Nový Jičín

Fenomén nadaných dětí
Cílová skupina
Obsah

Rozsah
Cena
Číslo akce
6326121900

učitel, vychovatel, vedoucí pedagogický pracovník, pedagog volného času ZŠ, ZUŠ, školských zařízení
Problematika práce s nadanými zatím není běžnou součástí přípravy pedagogů v ČR. Podle nové školské
legislativy je povinností školy poskytnout adekvátní péči identifikovanému nadanému žákovi. Na
semináři získáte informace, jak v tomto případě postupovat, získáte přehled o vzdělávacích potřebách
nadaných žáků, o možnostech práce s nimi v rámci běžné školy i ve třídách pro nadané a dozvíte se, kde
hledat další informace. Společně budeme hledat řešení příkladů z Vaší vlastní praxe.
8h
1 380 Kč
Termín
Lektor
Místo konání
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27
29. 04. 2019
PhDr. Eva Vondráková
Moravská Ostrava

Nadaný žák ve výuce
Cílová skupina
Obsah

Rozsah
Cena
Číslo akce
6327211900

učitel ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, ZUŠ
Co je to nadání a inteligence? Kdo je mimořádně nadaný žák? Jak jej identifikovat, jak s ním pracovat a
jaké má potřeby?
Monika Stehlíková je lektorka, konzultantka, psychoterapeutka (Terapie Přijetí a odevzdání ACT)
a pedagožka. Ve své terapeutické praxi se zaměřuje na nadané a mimořádně nadané jedince, děti
a dospělé. Této problematice věnovala již dvě populárně-naučné publikace: Život s vysokou inteligencí Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě - Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu (Grada
Publishing, 2016, resp.2018). Jde ji mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci,
a to včetně mylných diagnóz. Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, a to jak pro
děti, tak dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele
8h
1780 Kč
Termín
Lektor
Místo konání
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27
07. 06. 2019
Mgr. Monika Stehlíková, MBA
Moravská Ostrava

Péče o mimořádně nadané žáky na 1. st. ZŠ
Cílová skupina
Obsah

Rozsah
Cena
Číslo akce
6319521950

učitel, asistent pedagoga, pedagog volného času, speciální pedagog, vychovatel I. st. ZŠ
Vzdělávací program je koncipován jako seminář a praktická dílna. Seznámíte se s projevy a identifikací
mimořádně nadaného žáka a dozvíte se o možnostech jeho podpory ve výuce i v mimoškolních
aktivitách. V praktické dílně si vyzkoušíte některé didaktické metody, formy práce a strategie. Součástí
semináře je otázka využití iPadu. V závěru teoreticky zakotvíte získané poznatky na základ reflexe
předcházejících činností.
Odnesete si Zásobník nápadů a elektronickou podobu metodiky Zajímavá matematika pro 1. stupeň.
16 h
1 490 Kč
Termín
Lektor
Místo konání
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27
02. 10. a 09. 10. 2019
Mgr. Renáta Muchová
Moravská Ostrava

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na SŠ
Cílová skupina
Obsah

Rozsah
Cena
Číslo akce
6321381951

učitel, speciální pedagog, psycholog, asistent pedagoga; gymnázia, SOŠ, SOU
Zaměříte se na vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na středních školách tak, jak je tato
problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce 27/2016 a ostatních souvisejících právních
předpisech (Úmluva o právech dítěte).
Budete se věnovat problematice specifice vzdělávání této skupiny žáků ve smyslu nutnosti úpravy
organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků. Jmenovitě se jedná o možnost vzniku skupin, kde se
vzdělávají nadaní nebo mimořádně nadaní žáci, o IVP mimořádně nadaného žáka, přeřazení do vyššího
ročníku.
Získáte základní znalostmi potřebné při pedagogické práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
8h
1 140 Kč
Termín
Lektor
Místo konání
KVIC Ostrava, Na Hradbách 27
06. 11. 2019
Mgr. Marika Kropíková
Moravská Ostrava

Na všechny výše uvedené kurzy se můžete přihlásit elektronicky:
https://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu
Kontakt pro dotazy: Mgr. Zuzana Nevřelová,
Tel. 595 538 075, e-mail: zuzana.nevrelova@kvic.cz
Kontakt pro zasílání přihlášek: Martina Ivánková,
Tel.595 538 070, e-mail: martina.ivankova@kvic.cz

