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. 1611491 ADHD - metody práce , která je doporučena pro učitele
1. a 2. stupně, učitele gymnázií, SOŠ, SOU, vychovatele školských zařízení, speciální pedagogy.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1611491

ADHD - metody práce

Doporučeno pro:

učitele 1. a 2. stupně, učitele gymnázií, SOŠ, SOU, vychovatele školských zařízení, speciální pedagogy

Termín konání:

30.listopadu 2018 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Marie Komárová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, jak pracovat se žáky s diagnózou, jakým
způsobem posoudit jejich již dosaženou technickou úroveň (zvláště když přejde z
jiné školy). Metody: stanovení úrovně čtení, zraková paměť, zrakové rozlišování,
sluchová paměť, sluchové rozlišování
Jaká na základě toho zavést podpůrná a vyrovnávací opatření (organizace výuky,
zásady komunikace, zadávání instrukcí, krátkodobé x dlouhodobé úkoly, motivace) a
sestavit mu efektivní IVP tak ,aby byl skutečně přínosný pro samotné žáky a
využitelný pro pedagogy
Obsah:
- rozdílné pohledy na diagnózu ADHD
- temperament versus postižení
- metody zvyšování schopností koncentrovat pozornost
- relaxační techniky
- agresivita a ADHD
- nastavení pravidel a hranic
Účastníci se seznámí se zásadami při práci s různými projevy potíží, metodami při
stanovení cílů péče.

Akreditace:

MSMT-6292/2017-2-284

Účastnický poplatek:

1400 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
1611491 ADHD - metody práce
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

