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MLADÁ BOLESLAV

LEDEN / ÚNOR 2023

PORUCHY POZORNOSTI U DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU A MOŽNOSTI
JEJICH ZVLÁDÁNÍ (8 HODIN) 
Pozornost bude věnována nejen podstatě poruchy ADHD a principům přístupu k dětem

s touto diagnózou, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace,

kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám

spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními

výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-

diagnostických postupů. 

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, 1. st. ZŠ, VP, ŠMP a asistentům pedagoga

Místo a datum konání: Mladá Boleslav, Havlíčkova 456/1 / 20. 1. 2023 / 9:00 – 16:00 hod.     

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P4:02-93-S41 

ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S OMJ DO TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU (8 HODIN)  
Workshop je zaměřen na začleňování žáka s OMJ do třídního kolektivu, který, pokud je

dobře zformován, může výrazně přispět k rychlé integraci žáka s odlišným jazykovým,

rodinným, ale i kulturním zázemím. Cílem je podpora výroku – co je známé, je také

blízké. Počáteční překážku – nedostatečnou znalost jazyka u žáka s OMJ lze v rámci

vyučovacího procesu přetavit ve výhodu, kterou je obohacení spolužáků.  

Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, VOŠ, vychovatelům ŠD a ŠK a PVČ

Místo a datum konání: Mladá Boleslav, Havlíčkova 456/1 / 13. 2. 2023 /  9:00 – 16:00 hod. 

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:16-47-S51

ORGANIZAČNÍ GARANT

PAVLA LANGROVÁ

606 615 672
langrova@visk.cz

OD MODELOVÁNÍ K POČÍTÁNÍ (4 HODINY) 
Dílna zaměřená na objevování nových pojmů a vztahů (nekonvexní úhel, trojúhelníková

nerovnost, klasifikace  trojúhelníku,  zlomek,  limita)  prostřednictvím  modelování

z papíru, pomocí provázků, špejlí a odvození pravidel nebo vzorců nejen geometrických

a vliv takto pojaté výuky na rozvoj individualizace výuky v této oblasti.  

Určeno: učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ, G, SOŠ a SOU

Místo a datum konání: Mladá Boleslav, Havlíčkova 456/1 / 15. 2. 2023 / 9:00 – 12:15 hod. 

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:06-06-S51

https://visk.cz/akce/3P4:02-93-S41
https://visk.cz/akce/3P5:16-47-S51
tel:+420724961090
tel:+420724961090
https://visk.cz/akce/3P5:06-06-S51


SEMINÁŘ IKAP II

ÚNOR 2022

CESTY KE SCÉNÁŘI (6 + 6 HODIN)
Dvoudenní workshop Cesty k scénáři je kurzem pro učitele, kteří chtějí se svými
žáky připravit scénář pro krátký film a následně s  ním i pracovat, tedy film
zrealizovat.   

Účastníci kurzu se obeznámí s jednotlivými přípravnými fázemi scénáře od prázdného
listu papíru až po literární scénář. Ukážeme si důležitost postavy, prostředí a
dialogů, vysvětlíme fungování obrazů, sekvencí, akce a reakce ve scénáři. Řekneme
si, co je premisa, paradigma, body zlomu, jaký rozsah by měla mít expozice,
kompozice nebo katarze.  

A hlavně budeme se bavit a vymýšlet, nacházet lepší řešení a spolupracovat.   

Cílem kurzu je osvojit si soubor zručností, které jsou potřebné pro napsání
scénáře, předlohy pro případný krátký film. 
 
Výstupem z kurzu bude námět na scénář a adaptace tohoto námětu do formálně správné
podoby literárního scénáře.   

Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ

ORGANIZAČNÍ GARANT

ING. VIKTÓRIA KUBÍČKOVÁ

601 370 150
kubickova@visk.cz

MLADÁ BOLESLAV
Místo konání: Mladá Boleslav, Havlíčkova 456/1

Termíny:         14.02.2023 (1. díl)

                 22.02.2023 (2. díl) 

Přihlášení:   https://visk.cz/seminare/8026-cesty-ke-scenari

Seminář je ZDARMA. Realizováno v rámci projektu Implementace Krajského akčního

plánu II Středočeského kraje. Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 

tel:+420724961090
https://visk.cz/seminare/8026-cesty-ke-scenari


NYMBURK

ÚNOR 2023

ORGANIZAČNÍ GARANT

BC. MARTINA ŠANTRŮČKOVÁ

734 571 155
santruckova@visk.cz

JAK SE DĚLÁ LOUTKOVÉ DIVADLO? (5 HODIN) 

Obsahem vzdělávací akce jsou v praxi  ověřené  náměty  pro  dramatickou  výchovu

s  využitím  loutky.  Cílem  semináře  je  aktualizovat  a  prohloubit  znalosti

a dovednosti učitelů v této oblasti a rozvíjet tvořivost, seznámit s dalšími,

zejména netradičními možnostmi využití dramatické výchovy a loutek ve

vzdělávacích aktivitách mateřské školy, 1. st. ZŠ a školských zařízení. Akce se

dotýká metodiky, didaktiky a aktuálních výchovných trendů i z hudebně pohybové

oblasti.
 
Určeno: učitelům MŠ, praktických činností a výtvarné výchovy na ZŠ 

Místo a datum konání: Nymburk, V Kolonii 1804 / 27. 2. 2023 / 9:00 – 13:15 hod.

Odkaz na podrobné informace a přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:10-43-N51

tel:+420724961090
tel:+420724961090
https://visk.cz/akce/3P5:10-43-N51


ZAJÍMÁ VÁS NABÍDKA SEMINÁŘŮ 
JINÝCH STŘEDISEK?

Vyberte si svůj newsletter

TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE 2023!

https://visk.cz/clanky/307-newsletter-leden-2023/

