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. 4003191 Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ, která je
doporučena pro učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ.

40 Společné vzdělávání
4003191

Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ

Termín konání:

15.listopadu 2018 od 09:00

Rozsah:

8 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:

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s žáky s deficitem pozornosti a
na možnosti podpory těchto žáků v běžném školním prostředí. Pozornost je věnována
nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také
možnostmi podpory těchto jedinců včetně reedukace, kompetencím a možnostem podpory
učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou
dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími
strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.
Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení
konkrétních situací.
Témata:
Základní charakteristika poruch pozornosti
Odborná terminologie
Vývojová diagnostika
Vliv na chování a rozhodovací procesy
Analýza doporučení ŠPZ a plánování stupňů podpůrných opatření (PO) v MŠ, ZŠ
a v rodině
Diagnostické, reedukační a podpůrné formy péče, spolupráce v rámci školy –
možnosti spolupráce ŠPZ s pedagogy na základě doporučení PPP
Vytváření PLPP, IVP pro žáka jako živého dokumentu
Využití dalších PO (asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče,
pedagogická intervence...)
Role asistenta pedagoga, jeho spolupráce s učiteli, žáky a jejich rodiči
Hodnocení žáků s poruchou pozornosti
Optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním a mladším školním
věku
Význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků
Význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit
Spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
Sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
Seminář vychází z potřeby pedagogů získat informace z oboru speciální pedagogiky,
které jim přiblíží podstatu znevýhodnění žáků s poruchou pozornosti, možné projevy
jejich chování, zkušenosti, možnosti využití PO a náměty vycházející z dobré praxe
pedagogické podpory.

Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

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
4003191 Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ
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

