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. 1637491 Specifické vývojové poruchy učení - projevy, potřeby,
opatření, která je doporučena pro učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogy.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1637491

Specifické vývojové poruchy učení - projevy, potřeby, opatření

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogy

Termín konání:

17.května 2019 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:

Seminář je sestaven je sestaven ze tří důležitých pohledů. Jednak se budeme
zabývat tím, jak se dítě projevuje  tedy co vyučující může vidět, sledovat při
tom, když dítě čte nebo píše. S tím úzce souvisí informace o tom, že projevy dítěte
naznačují, co dítě potřebuje, aby mohlo pracovat - spojíme tedy projevy s
potřebami. A na závěr si ukážeme, jak jeho potřeby převést na opatření do výuky  a
tedy jak sestavit a naformulovat IVP.
Přehled témat výuky:
1.
Úvod, zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce
2.

Vyhláška 27, podpůrná opatření, 3 stupňový model péče

Změny v legislativě
Podpůrná opatření
3. Vývojové poruchy učení  dyslexie, dysortografie, dysgrafie
180 minut
Projevy potíží žáka
Potřeby žáka
Nutná opatření do výuky
V průběhu bloku budou podrobně probrány projevy jednotlivých vývojových poruch
učení - tedy to, jak učitel může poznat, že má jeho žák potíže se čtením nebo
psaním. Dalším krokem je seznámení s tím, jaké potřeby má žák s daným projevem
obtíže tak, aby byl schopen pracovat ve výuce s maximálním využitím svých
schopností. Posledním krokem je nabídka možných opatření do výuky tak, aby byla
dodržena nezbytná míra podpory a pomoci, přesně zacílená na konkrétní potíže žáka.
5. Využití zjištěných skutečností
Výuka
IVP
Spolupráce s rodiči
Praktická ukázka využití nově nabytých poznatků pro výuku  tzn. aplikace
podpůrných opatření v běžné vyučovací hodině. Jak zjištěné informace o žákovi
zakomponovat do Individuálního vzdělávacího plánu tak, aby z něj mohl být
smysluplný a užitečný nástroj vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami. Jak naučit zákonné zástupce pracovat doma při domácí přípravě v souladu
s koncepcí školy.
6. Shrnutí a závěr
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům přehled, který jim může pomoci při sestavování
Individuálního vzdělávacího plánu (IVP), případně při tvorbě podpůrného programu v
rámci poskytování podpory 1.stupně .získat jistotu při navrhování přiměřených
podpůrných opatření žákům, kteří mají diagnostikované vývojové poruchy učení ve
čtení a psaní podle míry jejich postižení. Umožnit zmírnit znevýhodnění žáka aby
mohl podat ve výuce výkon, odpovídající jeho možnostem.
Akreditace:

MSMT- 6292/2017-2-284

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

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
1637491 Specifické vývojové poruchy učení - projevy,
potřeby, opatření
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

