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. 4006491 Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáka s poruchou
autistického spektra , která je doporučena pro pedagogické pracovníky, kteří mají v péči žáky s poruchou autistického spektra.

40 Společné vzdělávání
4006491

Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky, kteří mají v péči žáky s poruchou autistického spektra

Termín konání:

13.května 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Teoretický úvod (shrnující informace 3 hod.)

Teoretická východiska – symptomatologie poruch autistického spektra,
eetiologie, prevalence, triáda postižení u nejčetněji zastoupených diagnóz PAS typické projevy v oblasti komunikace a sociální interakce, které nejčastěji
determinují průběh edukačního procesu.

Stručné vymezení legislativního rámce vzdělávání žáků se SVP – PAS,
legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga, systém podpůrných opatření konkrétní účel daného podpůrného opatření, formy vhodné personální podpory.

Úloha školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť v
rámci realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP.
Praktická část (praktické informace, diskuse a předávání zkušeností, doporučení a
cvičení 5 hodin)

Základní dokumentace žáka, Doporučení školského poradenského zařízení pro
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – výběr informací týkajících
se zapojení AP.

Činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní náplň práce asistenta
pedagoga s žákem s PAS
Práce asistenta pedagoga dle Doporučení ŠPZ.
Kooperace a spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve třídě – kompetence.
Spolupráce se zákonnými zástupci.
Participace na tvorbě, realizaci a vyhodnocování IVP.
Bude aktivně využívána videodokumentace, ukázky, příklady a řešení úkolů. Průběžně
bude realizována zpětná vazba a předávání vzájemných zkušeností mezi lektorem a
všemi účastníky semináře.
Cílem semináře je definovat kompetence asistenta pedagoga pro práci s žáky s PAS se
zaměřením na různé postupy, které lze uplatňovat při zařazování a podpoře žáka při
vzdělávání. Cílem je předat účastníkům praktické a konkrétní rady, které mohou
pedagogové využívat při práci s žákem s PAS.

Akreditace:
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
4006491 Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáka s
poruchou autistického spektra
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

