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. 1638190 Vzdělávání žáků s SVP v podmínkách společného
vzdělávání, která je doporučena pro učitelé ZŠ, SŠ a VOŠ.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1638190

Vzdělávání žáků s SVP v podmínkách společného vzdělávání

Doporučeno pro:

učitelé ZŠ, SŠ a VOŠ

Termín konání:

Od 18.března 2019 do 23.dubna 2019 od 09:00

Rozsah:

24 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

PaedDr. Jiří Knoll, Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice
Mgr. Irena Dojčánová, psycholožka PPP Pardubice
Mgr. Zdeňka Matoušková, speciální pedagog PPP Pardubice
Mgr. Ivana Němcová, speciální pedagog, PPP Pardubice

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

1. Úvod do speciální pedagogiky se zaměřením na společné vzdělávání
Společné vzdělávání – inkluze (inkluze a integrace, legislativní vymezení, současný
stav po 1.9.2016, role škol a jednotlivých rolí ve škole – VP, TU, ŘŠ, školní
poradenské pracoviště, spolupráce se ŠPZ). Rozbor používaných termínů v souvislosti
se společným vzděláváním, rozbor Zpráv a Doporučení ŠPZ v souvislosti s inkluzí,
zařazování do jednotlivých stupňů PO.
Časová dotace: 4 hodiny
2. Psychologické aspekty SPU
Seznámení s psychodiagnostikou používanou pro tuto oblast ve ŠPZ ( Anamnestické
údaje jako nezbytné východisko, podmínky a cíle vyšetření při podezření na SPU,
role rodiče a jeho motivace k vyšetření, diagnostické metody zjišťování úrovně
rozumových schopností (WISC, W-J, IDS), průběh vyšetření, výsledky vyšetření a
jejich rozbor, přístup rodičů k výsledkům vyšetření. Praktický rozbor užívaných
odborných termínů, zpráv z vyšetření v PPP.
Výstupy a doporučení ze ŠPZ
Časová dotace: 4 hodiny
3. Teoreticko-metodologické aspekty SPU a diagnostika SPU
Etiologie specifických poruch učení - biologicko – medicínská, kognitivní,
behaviorální. Rozdělení specifických poruch učení, projevy jednotlivých poruch
učení, funkční nedostatky a deficity schopností
Příznaky SPU z pedagogického pohledu ZŠ - oblast čtení, písmného
projevu.
Speciální testy a soubor specifických zkoušek(seznámení, rozbor, práce
s výsledky)
Časová dotace 4 hodin
4. Specifika práce se žákem s SPU
Reedukace a nápravná péče
Individuální přístup učitelů k žákům se SPU, formy péče o dyslektiky,
zásady
reedukace specifických poruch učení, nejčastější chyby při reedukaci,
zásady pro
výuku čtení a jeho reedukaci.
Cvičení na zrakovou percepci, reedukace dyslexie, cvičení na sluchovou
percepci,
reedukace dysortografie, reedukace dysgrafie, reedukace dyskalkul
Pro jednotlivé oblasti jsou aplikovány ukázky z program DysCom.
Časová dotace: 4 hodiny
5. Nadané děti
Vymezení nadání, charakteristiky nadaných, dvojí výjimečnost
Individuální vzdělávací plán
Přístupy ke vzdělávání nadaných (akcelerační varianta, obohacující
varianta)
Metody a přístupy práce k žákovi s nadáním
Možnosti hodnocení nadaných žáků
Jak se nadaní učí
Výběr titulů a pracovních materiálů vhodných pro rozvíjení kognitivně
nadaných a
ostatních motivovaných žáků
Aktivity pro rozvoj jazykového nadání, matematicko-logického nadání,
přírodovědného nadání
Časová dotace: 4 hodiny
6. Poruchy chování
Oblast rizikového chování žáků školního věku, možné příčiny, etiologie.
Klasifikace poruch chování
Specifika práce s žáky s poruchami chování, oblasti rizikového chování ve
školním

Akreditace:
Účastnický poplatek:
Poznámka:

prostředí
Žáci s ADHD a žáci hyperaktivní v kolektivu třídy, specifika práce s nimi
Žáci s poruchou autistického spektra
MSMT-6292/2017-2-284
Specifika práce žáků se specifickými poruchami učení a chování.
6250 Kč
Časová dotace: 4 hodiny
Seminář je rozdělen do 4 bloků a to: 18.3., 25.3., 15.4. a 23.4.2019 a je vhodný do šablon OP VVV.

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1638190 Vzdělávání žáků s SVP v podmínkách společného
vzdělávání
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

