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Žádost o akreditaci DVPP –
Vzdělávací program
,,Osobnostní a komunikační schopnosti“

Vzdělávací program „Osobnostní a komunikační schopnosti“
Pořadové číslo: 15
1. Název vzdělávacího programu: Osobnostní a komunikační schopnosti
2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
Obsahem tohoto kurzu budou následující témata:
I.

Blok Sebepoznání a sebereflexe (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)

Zdravé prostředí mateřské školy vyžaduje učitele, který zná sám sebe, své možnosti a hranice, je
schopen sebereflexe a zvládání stresu. Toto téma se bude zaměřovat na základní pojmy z oblasti
psychohygieny, sebepoznání, sebereflexe a zvládání stresu. V praktické části se bude věnovat hrám
a modelovým situacím vedoucím k sebepoznání a také technikám psychohygieny a zvládání stresu.
II.

Blok Asertivní jednání (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)

Cílem je nastínění možností aplikace zásad asertivity v komunikaci s dětmi předškolního věku a
jejich rodiči a seznámení se s asertivními technikami a procvičení modelových situací za použití
asertivního jednání.
III.

Blok Rétorika (3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)

V rámci tohoto tématu se budeme zabývat procesem osvojování komunikačních dovedností u dětí a
základy rétoriky pro děti, verbální a neverbální komunikací u dětí a základy zdvořilého, formálního
a neformálního projevu pro děti předškolního věku. Součástí budou i komunikativní hry a cvičení
vhodné pro děti předškolního věku a experimenty k podpoře výuky rétoriky a komunikace.
IV.

Blok "PR" mateřské školy (3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)

Cílem je seznámit učitele a ředitele MŠ s možnostmi prezentace a reprezentace mateřské školy v
rámci obce, města či regionu. Renomé předškolního zařízení i jeho propagace umožňuje MŠ i
jejímu zřizovateli oslovit rodiče jakožto své klienty, kteří vybírají vhodné předškolní zařízení s
dobrou pověstí pro své děti. Jak si takové renomé získat, jak vytvořit materiály vhodné ke
zviditelnění MŠ je obsahem tohoto kurzu.

3. Forma:
Forma vzdělávacího programu bude kombinovaná:
a) Prezenční – podpořené osoby se aktivně účastní pod přímým vedením lektorů čtyř
vzdělávacích bloků, jejichž součástí je přednáška a praktická skupinová výuka.
(14 hodin)

b) Distanční – účastník vypracuje úkoly zadané lektory kurzu. Součástí jsou i konzultace a
poradenství poskytované lektory kurzu. (6 hodin)

4. Vzdělávací cíl:
Cílem vzdělávacího programu „Osobností a komunikační schopnosti“ je:
o

podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol,

o

osobnostní růst pedagogických pracovníků.

Účastníci kurzu se naučí:
o

zásadám profesionálního chování, zvládání emocí ve vypjatých situacích,

o

řešit nejen běžné komunikační situace, ale i situace krizového charakteru,

o

poznatky pro výuku společenského chování a komunikace dětí na úrovni MŠ,

o

kvalitní prezentaci a reprezentaci MŠ na veřejnosti.

5. Hodinová dotace:
Vzdělávací program absolvují účastníci v rozsahu 14 hodin. Více viz bod 3 Forma studia.

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci MŠ. Počet účastníků je v jednom běhu kurzu
15 osob.

7. Plánové místo konání:
Místo konání:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Propagace akce:
a. emaily mateřským školám (cílové skupině) a monitorování jejich zájmu
b. osobní kontakty
c. vyvěšení na úřední desce a webu fakulty

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu
praxe:
RNDr. Barbora Javorová
PhDr. Marie Klusoňová
PhDr. Lenka Řitičková
Mgr. Bc. Lucie Viková

9. Odborný garant:
Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

10. Materiální a technické zabezpečení:


Materiálně technické zabezpečení kurzu bude zajištěno převážně z prostředků PdF
a částečně také z poplatku za kurz.

11. Způsob vyhodnocení akce:
Účastníci kurzu budou evidováni na prezenční listině, ke každému jednotlivci bude vedena
evidence jeho práce v celé kombinované formě studia a ve všech jeho částech, tj. prezenční,
distanční. Závěrečná písemná práce účastníků kurzu bude hodnocena dle Studijního řádu
Masarykovy univerzity.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ :

