V České Lípě 13. května 2021
Vážení ředitelé, pedagogové a asistenti pedagoga mateřských a základních škol,
i v tomto roce se spolek CLU3V z. s. účastní projektu „Integrace cizinců ve městě Česká Lípa v roce 2021“.
V letošním roce připravujeme a tímto zveme pedagogy pracující s dětmi, žáky s odlišným mateřským jazykem na následující aktivity:




Jaro (květen/červen)
o 2 semináře akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vždy o rozsahu 8 hodin, a to na téma Spolupráce
pedagoga a asistenta pedagoga , vždy samostatně pro pedagogické pracovníky základní (10. a 21. 6.) a samostatně pro pracovníky
mateřské školy (2. a 9.6.) – lektorem Mgr. Martina Večeřová, speciální pedagog
o 1 setkání vedoucích pracovníků škol i pedagogů na téma aktuality v podpoře pro práci s dětmi/žáky s OMJ z pohledu PPP –
lektorem Mgr. Dana Horynová, termín 27. 5. 2021 nový termín 15. 6.2021!!!
Podzim (září-listopad)
o 2 semináře akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vždy o rozsahu 8 hodin, a to na téma Práce
s dětmi/žáky s OMJ a sociálně znevýhodněnými, vždy samostatně pro pedagogické pracovníky základní (6. a 13. 10.) a samostatně
pro pracovníky mateřské školy (20. 10. a 3. 11.) – lektorem Mgr. Martina Večeřová, speciální pedagog
o 1 setkání vedoucích pracovníků škol i pedagogů na předpokládané téma kulturní zvyky a zásady komunikace s rodiči/cizinci –
termín bude upřesněn, předpoklad přelom září/října

Setkání i semináře se uskuteční vždy v odpoledních hodinách. Dle možností uvolňování nouzových opatření očekáváme prezenční formu, ta bude
probíhat vždy v učebně CLU3V v 1. patře Střední průmyslové školy v České Lípě. Jinak opět v on-line prostředí.

Zájemci se mohou hlásit u paní Lady Čmugrové, email: lada@clu3v.cz nebo tel.: 775 095 752
Těšíme se Vás a vaše kolegy
za kolektiv spolku CLU3V z. s. Milena Nováková
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