„Vědomostmi a znalostmi napřed, sociálně často mimo! Intelektově nadané děti, tzv.
MiND děti, mezi ostatní moc nezapadají.“
Přijměte pozvání na mini vzdělávací online kurz
pro ředitele i učitele MŠ a 1. stupně ZŠ*

MATEŘSKÉ ŠKOLY – ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Účastníci se seznámí s typickými charakteristikami a osobnostními profily MiND dětí, aby
z neobvyklých projevů chování pochopili jejich specifické potřeby jak v rozumové (IQ), tak v sociálněemoční (EQ) oblasti. Účastníci získají doporučení na nástroje pro včasné rozpoznání (nominaci)
intelektového nadání a tipy pro nastavení přátelské komunikace a vhodného přístupu k těmto dětem.

Kdy:
Čas:

30. 3. 2021
15 – 17 hod.

Kde:
online přes Zoom
Určeno pro: všechny zástupce MŠ
Lektorují:
Ing. Miriam Janyšková, Mgr. Andrea Štefáčková
Přihlašování probíhá prostřednictvím odkazu "ZDE"

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY – KONCEPCE, LEGISLATIVA
Účastníci se seznámí s fungováním právního systému a školského práva v něm. Získají informace
o právních podmínkách a možnostech ve vzdělávání MiND dětí. Na konkrétních případech pochopí,
jak řešit systémové nastavení podpory těchto dětí, aby s ohledem na možnosti každé školy byla
respektována jejich práva při vzdělávání. Účastníci se na příkladech z praxe naučí identifikovat
situace, které nejsou systémové a mohou být ve svém důsledku i protizákonné.
Účastníkům bude představen ucelený Qiido PROGRAM s komplexním a systematickým přístupem ve
vyhledávání, vzdělávání, péči a rozvoji MiND dětí, který relevantním a vhodným způsobem naplňuje
jejich specifické vzdělávací potřeby (v rozumových schopnostech - IQ i sociálně-emočních
dovednostech - EQ).

Kdy:
Čas:

19. 4. 2021
15 – 17 hod.

Kde:
online přes Zoom
Určeno pro: ředitelky (a vedoucí učitelky) a ředitele ZŠ a MŠ
Lektorují:
Ing. Miriam Janyšková, Mgr. Veronika Doležilová
Přihlašování probíhá prostřednictvím odkazu "ZDE"
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123

MATEŘSKÉ ŠKOLY - MEFO (METODY A FORMY PRÁCE)
Účastníci se krátce obeznámí s úrovňovou pedagogickou diagnostikou, která je nezbytná k modifikaci
vyučovacího procesu MiND dětí předškolního věku. Také se dozvědí o jejich problémech ve školce,
emoční a sociální stránce jejich osobnosti, a jak s ní pracovat. Právě proto jim následně budou
poskytnuty různé metody a formy při práci a rozvoji MiND dětí v MŠ – obecné zásady učení, způsoby
vzdělávání a ukotvení role vhodného pedagoga v procesu učení MiND dětí.
Účastníci si odnesou spoustu aktivit vhodných pro rozvoj těchto dětí - webové stránky či publikace,
které se osvědčily lektorce v praxi. Získají tipy na podpůrné mechanismy k udržení kázně, pozornosti
či motivace MiND dětí.

Kdy:
Čas:

26. 4. 2021
15 – 17 hod.

Kde:
online přes Zoom
Určeno pro: všechny zástupce MŠ
Lektoruje:
Ing. Miriam Janyšková, Mgr. Marie Čermáková
Přihlašování probíhá prostřednictvím odkazu "ZDE"
LEKTORKY:
Ing. Miriam Janyšková

zakladatelka a ředitelka NF Qiido

Mgr. Andrea štefáčková

psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka

Mgr. Veronika Doležilová

právnička se specializací ve školní legislativě

Mgr. Romana Divínová

lektorka a garantka metod i forem výuky, učitelka MiND žáků

O QIIDO:
Nadační fond Qiido již 7. rokem pomáhá rodičům a učitelům poznat, pochopit a uspokojit specifické
potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby byly v životě spokojené a úspěšné.
K rozvoji svého potenciálu totiž potřebují specifický přístup ve škole i doma.
www.qiido.cz
* zástupcům ZŠ bude určena samostatná pozvánka

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123

