7. celostátní konference pro pedagogy mateřských škol

Mateřská škola v pohybu
Brno, 23. dubna 2018
**** Hotel Voroněž, Křížkovského 47
konference je akreditovaná u MŠMT
(čj.: MSMT-28925/2017-1-1088)
a pořádaná pod záštitou MŠMT

Budeme se společně zabývat pohybem jako prostředkem v rámci rozvoje osobnosti dětí v předškolním věku.
Získáte informace o tom, jak důležité je zařazení prvků pohybu do práce s dětmi. Odnesete si nespočet námětů
a inspirace, které využijete ve své práci.
Jednotlivé přednášky jsou koncipovány v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání (RVP PV).

Pořádá INFRA, s.r.o.
poskytovatel odborného vzdělávání pro pedagogy
akreditovaná vzdělávací instituce u MŠMT
vydavatel tradičních metodických materiálů KAFOMET
člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

www.infracz.cz

infra@infracz.cz

http://kurzy.infracz.cz/

INFRA, s.r.o., se sídlem Tyršova 241, 675 22 Stařeč
Rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce č. j.: MSMT-18511/2017-1.

Místo konání konference
Orea Hotel Voroněž ****
Křížkovského 47, 603 73 Brno

Tipy k dopravě:
Nejbližší přímé spojení z autobusového nádraží je autobusovou linkou MHD č. 84.
Z vlakového nádraží Vám doporučujeme tramvajové spojení č. 1 na Mendelovo náměstí,
z Mendelova náměstí následně autobusovou linkou MHD č. 84.

www.infracz.cz
http://kurzy.infracz.cz/
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Program konference
8:00 – 9:00

Prezence účastníků a snídaně

9:00 – 9:30

Zahájení konference, představení partnerů
Jan Krätzer, jednatel INFRA, s.r.o.
Eva Hodková, vedoucí nakladatelství INFRA, s.r.o.
Mgr. Anna Doubková, moderátorka

9:30 – 10:30

Pohyb jako prostředek k rozvoji osobnosti předškoláka
Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

10:30 – 11:30

Hudba a pohyb
Eva Hurdová

11:30– 12:30

Oběd v hotelové restauraci

12:30 – 13:30

Velká novina! Pohádka nám začíná… aneb využití pohybu při práci s pohádkou a
příběhem
Mgr. Hana Švejdová

13:30 – 14:30

Rozvoj grafomotoriky v rámci pohybového rozvoje dítěte
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

14:30 – 15:00

Přestávka na odpolední kávu a zákusek

15:00 – 16:00

Kam se ženeš, učitelko?
Mgr. Eva Svobodová

16:00 – 16:30

Závěr konference a losování o hodnotné ceny
* změna programu vyhrazena

Podrobné anotace přednášek a přihlášku naleznete zde.
Více informací a přihláška

Účastnický poplatek činí 1.750 Kč a je v něm zahrnuta účast na všech přednáškách, studijní materiály a
stravování včetně oběda v hotelové restauraci. Cena je konečná a nebude k ní účtováno žádné DPH.

www.infracz.cz
http://kurzy.infracz.cz/
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Hodnocení od účastníků předešlé konference
Jak učit, žít a nezbláznit se v mateřské škole
Praha, 13. 11. 2017
„Přednášející nám předali spoustu zajímavých zkušeností, jejich přednášky byly spontánní a aktuální.“
„Dostala jsem energizující injekci.“
„Všichni přednášející jsou osobnostmi na svém místě. Děkuji!“
„Výborný výběr přednášejících – opět , výborné občerstvení.“
„Skvělí přednášející, úžasná atmosféra, zajímavá témata.“
„Konference splnila mé očekávání, protože jsem se dozvěděla spoustu nových poznatků, které mohu upotřebit
ve své práci v MŠ.“
„Konference potvrdila můj zdravý náhled na předškolní vzdělávání.“
„Co jméno přednášejícího, to osobnost, odborník a ČLOVĚK.“
„Bez připomínek. Skvělé! Děkuji!“
„Konference byla profesně obohacující.“
„Potřebné a zajímavé …“
„Výborní přednášející, příjemná a atmosféra a prostředí. Konference splnila svůj účel na více než 1000 %.“
„Bylo to úžasné setkání s profesionály, kteří umí vyjádřit vhodnými i vtipnými formulacemi, co je pravda
pravdoucí…. Děkuji.“

O KONFERENCI VYŠEL ČLÁNEK
V UČITELSKÝCH NOVINÁCH

PŘEČÍST ZDE >>>

Těšíme se na Vás!
Vaše INFRA, s.r.o. a přednášející

Více informací a přihláška
na konferenci MŠ v pohybu

www.infracz.cz
http://kurzy.infracz.cz/

