Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99

REGION HANÁ
ZAPSANÝ SPOLEK

783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
mapprostejov@regionhana.cz

Pozvánka na seminář a workshop

Technika není věda
Polytechnické vzdělávání v mateřských a základních
školách
Místo konání:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 4/2,
796 01 Prostějov

Termín semináře a workshopu:
Lektoři:

středa 24. 4. 2019 od 14.15 do 17.00 hod.

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Vedoucí Katedry technické a informační výchovy PdF UP
PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy PdF UP

Přihlášení:

do 19.4.2019 pouze přes odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqnm8Am_JYOJzYHSyXCTQEe6Xi9esdPdmKCzONZY_
1BJ8p8Q/viewform

Kontakt pro dotazy: Mgr. Michal Kuděla
kudela@hanacke-kralovstvi.cz
+420 606 287 499

Seminář a workshop je zdarma a je určen pro vedení školy a učitele polytechnických předmětů.
Počet účastníků za školu není omezen.
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Anotace semináře a workshopu
Proč a jak učit techniku a praktické činnosti ve školách

Technické vzdělávání je budoucností mladé generace. Dokládá to Inovační strategie České
republiky 2019-2030, která prosazuje posílení výuky techniky a praktických činností v MŠ a ZŠ. V
návaznosti na probíhající kurikulární reformu (tzv. revize RVP) budou účastníci seznámeni s
významem technického vzdělávání pro žáky a s moderním pojetím technického vzdělávání
založeným na aktivní práci s technickým materiálem a rozvoji technické tvořivosti. Bude taktéž
prezentována vzdělávací nabídka Katedry technické a informační výchovy PdF UP, její aktivity ve
směru vůči školám a náměty na výrobky žáků. Vybrané aktivity si budou moci účastníci na místě
vlastnoručně vyzkoušet. Důraz bude kladen i na aktivity vhodné pro děti MŠ a žáky 1. st.
základních škol.
Inovační strategie České republiky 2019-2030. Dostupné na: https://www.vlada.cz/assets/uradvlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_1_Inovacni-strategie.pdf
Podkladová
studie
pro
vzdělávací
oblast
Člověk
a
technika.
Dostupné
na: http://www.nuv.cz/file/3517/
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