Pozvánka na workshop
pro učitele 1. stupně základní školy

Jak pracovat s mimořádně
nadanými žáky

8.4.2019, v 14:00 h.
Městská knihovna Havířov
Online přihláška:

Lektor: Mgr. Romana Divínová

Název projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Havířov II (MAP II)
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

ZDE

Anotace workshopu
Účastníci workshopu se seznámí s vhodnými metodami a formami práce s
mimořádně intelektově nadanými dětmi (MiND) na 1. stupni základní školy, s
rozšiřováním, prohlubováním a obohacováním učiva pro nadané žáky. Získají
náměty pro tvoření pracovních listů a dalších materiálů pro rozvoj nadaného žáka.
Dále se účastníci seznámí s možnostmi úprav školního vzdělávacího programu,
sebehodnocením a dalšími formami hodnocení.
Dozvědí se také něco o problémech nadaných žáků ve škole, emoční a sociální
stránce osobnosti nadaného žáka a jak s ní pracovat.
Účastníci si budou moci prohlédnout výukové materiály, které se osvědčily v praxi.

Časový harmonogram, program
1. BLOK

80 minut

Úvod

10 minut

Identifikace, pedagogická diagnostika

60 minut

Formy a metody vzdělávání MiND, úprava vyučovacího procesu

30 minut

2. BLOK

100 minut

Obohacující aktivity, tvorba výukových materiálů

60 minut

Projektové vyučování, ukázky projektů

40 minut

3. BLOK

60 minut

Emoční a sociální patologie MiND, práce s třídou

40 minut

Diskuse, inspirace, rady

20 minut

2 přestávky

Informace o lektorovi
Mgr. Romana Divínová
➢

učitelka ve třídě s rozšířenou výukou skupiny předmětů, lektorská a publikační činnost

Studium:
Absolventka magisterského studia, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PdF UP Olomouc (2003) a obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika,
PdF UP Olomouc
Praxe:
Učitelka ve třídě s rozšířenou výukou skupiny předmětů ve FZŠ Olomouc, Hálkova 4 (2007-2014), v současné době na RD
Lektorská a přednášková činnost:
• Semináře pro posluchače učitelství pro 1. stupeň PdF UP
• Metodické semináře pro učitele pořádané v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni ZŠ, který byl financován ESF
• Vzdělávací programy pro NÚV, NIDV a pro nadaci Qiido
• Metodické semináře pro učitele pořádané Institutem EuroSchola Třinec
• Metodické semináře pro učitele pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná
Publikační činnost:
• SPÁČILOVÁ, H., DIVÍNOVÁ, R. Přístupy ke vzdělávání nadaných žáků, vybrané zkušenosti ze školní praxe. In. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky:
sborník referátů z mezinárodního semináře pořádaného Pdf MU v Brně, 15.11.2007. Brno: MU, 2007. s. 250 – 255. ISBN 978-80-7392-006-7
• Spoluautorství publikace Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání, NÚV (2017)
• Spoluautorství publikace Koumák pro třeťáky, nakladatelství Didaktis, ISBN: 978-80-7358-260-9

Realizátor workshopu
Tento workshop je realizován v rámci projektu:
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Realizátor projektu:
Statutární město Havířov
Více informací o projektu a jeho aktivitách:
http://www.map-havirov.cz
https://www.facebook.com/MapHavirovII/

Organizační informace workshopu:
Jak pracovat s mimořádně nadanými žáky
Datum:

8. dubna 2019

Čas:

14:00 – 18:00 hod.
(registrace od 13:30 hod.)

Místo:

Městská knihovna Havířov,
Svornosti 86/2, Havířov (budova G Magistrátu
města Havířov, Hudební salonek, 2. patro)

Kapacita:

20 osob

Přihlášení: online přihláška ZDE

Účast na kurzu zahrnuje:
▪ Neškolní prostředí
▪ Pracovní listy pro účastníky
▪ Možnost konzultace problému s lektorem,
diskuze, inspirace, rady
▪ Drobné občerstvení

Kontaktní osoba:
Ing. Monika Miškaříková
Magistrát města Havířov
Kancelář B-405, Odbor Kancelář primátora,
Oddělení strategického rozvoje
Tel.: +420 596 803 189
E-mail: administrator.map@havirov-city.cz

