Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1603191 Problematika edukace klienta s PAS , která je
doporučena pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1603191

Problematika edukace klienta s PAS

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ a SŠ

Termín konání:

5.listopadu 2018 od 09:00

Rozsah:

5 hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Problematika edukace klienta s PAS - specifické problémy výchovy a vzdělávání
klientů s PAS v procesu inkluze Obsah: 1. Diagnostika PAS - způsob stanovování této
závažné diagnózy ze strany odborníků, tedy pedopsychiatrů a klinických psychologů,
informace o průběhu diagnostického procesu. - vysvětlení cíle a obsahu vyšetření,
které realizují pracovníci školských poradenských zařízení u žáků s PAS s cílem
přijetí adekvátních podpůrných opaření do edukačního procesu 2. Strukturované učení
a TEACH program  teoretická východiska 3. Konkrétní didaktické postupy využívané
při edukačním procesu žáků v běžných mateřských školách, základních a středních
školách (fotodokumentace) 4. Podpůrná opatření vhodná pro žáky s PAS ( organizace
výuky, změna výukových metod a forem, pomůcky,úprava prostředí spolupráce s
rodinou, personální podpora, hodnocení) Spolupráce školy a školského poradenského
zařízení. 5. Tvorba IVP  kritéria pro výběr optimální individuální terapie
(problematika terapií bude zmíněna okrajově a informativně)
Cílem je seznámit pedagogy s aplikací adekvátních podpůrných opatření do edukačního
procesu na základě Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka
se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář vybaví účastníky informacemi o
vhodných strategiích pro práci s dětmi a žáky s PAS.

Akreditace:

MSMT-28926/2017-2-1055

Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1603191 Problematika edukace klienta s PAS
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

