Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Vás pozývajú na odbornú konferenciu

Človek a príroda, človek a zdravie
v prostredí materskej školy

GRAND HOTEL BELLEVUE

Horný Smokovec, Vysoké Tat ry
30. – 31. október 2019

Program odbornej konferencie
08,00 – 09,00
09,15
09,30 – 10,00

St reda 30. október 2019

prezentácia
otvorenie konferencie a príhovory hostí
Realita, predstavy a očakávania
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
Lesná pedagogika v predprimárnej edukácii
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
prestávka na kávu s občerstvením
Klinicko-logopedická intervencia v komplexnom neuromotorickom
pohľade na dieťa
PhDr. Zuzana Jandová, PhD.
Motorické míľniky dieťaťa predškolského veku a ich vplyv
na grafomotorický prejav
Mgr. Anna Kašpriková
obed
Deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia, pozornosti
a správania
PaedDr. Petra Arslan – Šinková
Ako efektívne budovať proenvironmentálne vedomie a konanie u detí
Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD.
prestávka na kávu s občerstvením
Diskusia na aktuálne témy z oblasti predprimárneho vzdelávania
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
tombola
večera
hudobno - tanečná zábava s DJ-om, bar Luculus

10,00 – 10,50
10,50 – 11,20
11,20 – 12,10
12,10 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 14,50
14,50 – 15,40
15,40 – 16,10
16,10 – 17,40
17,40 – 18,00
18,30 – 19,30
21,00

Celodenná prezentácia didakt ických pomôcok,
hier a kreatívnych materiálov.

08,15 – 09,45
09,45 – 10,00
10,00 – 11,30

Št vr tok 31. október 2019
1. workshop
prestávka na kávu s občerstvením
2. workshop

Workshopy
č.

Názov

č.

Názov

PaedDr. Petra Arslan – Šinková
1. Aktivity na predchádzanie porúch učenia,
pozornosti a správania

4.

Jarka Kreškóciová
Zeleninkové šialenstvo – zdravý životný štýl detí

Mgr. Miroslav Randuška
2. Prvky muzikoterapie a elementárne hudobné
nástroje v predškolskom veku

5.

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
Ekodivadlo, alebo zohrávanie s prírodou

Mgr. Anna Kašpriková
6. Aktivity pre zdravý telesný vývoj a hry na zlepšenie
motorických schopností detí

3.

PhDr. Zuzana Jandová, PhD.
Prvé kroky k reči

7.

Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD.
Poďme spolu do prírody – praktické aktivity environmentálnej výchovy

Konferenčné poplatky
Vstup
79 €
89 €
99 €
109 €
119 €

Účasť na
1. a 2. dni
konferencie

3 x káva
s občerstvením
(sladké, slané)













Obed

Večera










Ubytovanie
v Grand hoteli
s raňajkami




Cena za konferenčný vstup vždy zahŕňa:
 účasť na všetkých prednáškach prvého dňa
 účasť na 2 workshopoch podľa vlastného výberu
počas druhého dňa
 tlačený bulletin s programom
 poznámkový blok a písacie potreby
 3 x sladké a slané občerstvenie, kávu, čaj, vodu
s citrónom
 certifikát o absolvovaní konferencie
 sprievodnú prezentáciu didaktických pomôcok









darček organizátora Pro Solutions: kniha so záložkou
ľadovú kávu Rajo
kozmetickú pozornosť od Mary Kay
ovocie
štýlovú eko tašku
tombolový lístok o atraktívne ceny
poukážku v hodnote 10 € na nákup
v obchode www.VnimaveDeti.sk

Registrácia

Elektronická registrácia do 20. októbra na
www.prosolutions.sk/vzdelavanie-pedagogov/konferencie/
Registrácia je záväzná a riadi sa obchodnými podmienkami uverejnenými na stránke organizátora. Registrácia
je možná od 15. júna 2019. Úhradu za účasť na konferencii je potrebné vykonať najneskôr do 1. septembra
2019. Pri registrácii od 1. septembra je nutné registračný poplatok uhradiť do 7 dní od registrácie. Úhradu
zrealizovanú po 25. októbri je potrebné zdokladovať bankovým výpisom pri registrácii.

Informácie o platbe

IBAN – číslo účtu: SK7211000000002622828186
VS: číslo potvrdenia registrácie alebo faktúry
Popis platby: konferencia 2019

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Polomská  polomska@prosolutions.sk  0915 773 060

Registrácia účastníkov

30. októbra 2019 (streda)  8,00 – 9,00 hod.
Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec  Vysoké Tatry  www.hotelbellevue.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!

