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. 4002391 Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných
opatření , která je doporučena pro učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogogy.

40 Společné vzdělávání
4002391

Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogogy

Termín konání:

16.května 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Marie Komárová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Jakým způsobem se vypořádat s 1.stupněm podpůrných opatření a Plánem pedagogické
podpory.Jak si zmapovat aktuální úroveň dovednosti číst a psát u dětí, kterým tyto
základní činnosti působí potíže.
Obsah:
1.
Úvod, zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce
2.

Plán pedagogické podpory

3.

Vyhláška
Podpůrná
Vyplnění
Aktuální

4.

Proč ji vůbec dělat
Zjištění technické úrovně čtení
Zjištění kvality porozumění čtenému textu
Trénink nově nabytých dovedností
Aktuální diagnostika psaní

27
opatření 1. st
plánu pedagogické podpory po bodech
diagnostika čtení

Proč ji vůbec dělat
Zjištění technické kvality písma
Zjištění typu chyb
Zjištění způsobu provádění zpětné kontroly
Zjištění efektivity prováděné zpětné kontroly (dovednost najít a opravit
chybu)
Praktické ukázky
Trénink nově nabytých dovedností
4. Shrnutí, závěr  příklady aplikace získaných informací ve školní práci
Proč a jak provádět aktuální diagnostiku psaní - zjištění technické kvality písma,
typu chyb, způsobu provádění zpětné kontroly a její efektivity
Vzhledem k legislativním změnám §16 je první stupeň opatření plně v kompetenci
školy, proto je výhodné, bude-li si učitel umět sám stanovit, kde se budování
dovednosti číst a psát zastavilo a odkud a jak je tedy nutné zahájit poskytování
podpory.
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
4002391 Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení
podpůrných 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 "40 Společné 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

