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. 1630190 Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava ,
která je doporučena pro pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, asistentům pedagoga, školním speciálním pedagogům .

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1630190

Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

Doporučeno pro:

pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, asistentům pedagoga, školním speciálním pedagogům

Termín konání:

Od 20.března 2019 do 24.dubna 2019 od 09:00

Rozsah:

16 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Světlana Drábová,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Vzdělávací program seznámí účastníky se základní terminologií týkající se
specifických vývojových poruch učení a chování (SPUCH) a s jejich příčinami.
Představí jim nejčastěji se vyskytující i méně časté poruchy učení (SPU) a také
formy zajištění speciální péče. Účastníci si osvojí řadu poznatků a praktických
postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budou moci zařadit do své praxe.
Seznámí se s možnostmi práce s dětmi, s možnostmi včasné diagnostiky a aplikace do
výuky.
Obsah semináře – témata:
včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem
a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat,
základní pojmy a teoretické vědomosti o problematice specifických poruch
učení a chování
diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od
specifických poruch učení (SPU) - kritéria pro diagnostiku SPU,
specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi
specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti - objasnění
symptomatologie těchto poruch,
reedukace, metody práce u dětí se SPU - informace o možnostech a metodách
nápravné práce (percepčně motorická oslabení ve školní praxi - oblast zraková,
sluchová, prostorová, intermodalita, serialita, oblast hrubé motoriky a
grafomotoriky, komunikační dovednosti, vytváření číselných představ, orientace v
čase...) - přehled metodických a pracovních materiálů (např. pracovní listy,
používání čtecího okénka, číselné sítě) a reedukačních pomůcek vhodných pro
reedukaci SPUCH (ergonomicky tvarovaná řada psacích pomůcek pro děti od 4 do 13
let, čtecího okénko, čtenářské tabulky, číselná síť), - prevence vzniku poruch
učení u dětí, - spolupráce rodiny, - diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit speciálně pedagogické znalosti účastníků
o problematice SPU, SPCH a možnostech jejích diagnostiky tak, aby byli schopni
přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU a SPCH. Pedagogové se zorientují v
problematice SPU a SPUCH. Stručně se seznámí s jednotlivými etapami vývoje dítěte.
Bude jim nastíněn význam jednotlivých schopností a dovedností v percepčních a
kognitivních oblastech pro rozvoj klíčových kompetencí jedince v souvislosti se
zvládnutím nástupu do ZŠ a následnou školní úspěšností.
Akreditace:

MSMT-12347/2017-2-539

Účastnický poplatek:

2900 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
1630190 Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
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

