Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ASISTENT PEDAGOGA –
- ROLE V TÝMU, SPOLUPRÁCE S PEDAGOGEM
vzdělávací akce č. 4218
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715
URČENO:

Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, speciálním pedagogům
a asistentům pedagoga;
účast doporučujeme dvojicím pedagog + asistent pedagoga

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Opravilová

TERMÍN:

úterý 24. dubna 2018

ČAS:

9.00 – 15.30 h (prezence od 8.30 h) včetně přestávky na oběd

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9
Popis: nad Kongresovým centrem do kopce, budova gymnázia je pod lyžařským svahem. Pěší
chůzí od vlakového a autobusového nádraží 15 minut chůze.
Parkování doporučujeme na Parkovišti Univerzitní park.
OBSAH:
Legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga (AP)
• kompetence AP z pohledu zákona o pedagogických pracovnících
• pracovní náplň AP
• kompetence (AP) školního asistenta přirazeného ke třídě (v souladu s personální
podporou dle „Šablon“)
• kompetence AP přiřazeného k žákovi
• kompetence ostatních pedagogických pracovníků školy
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
• charakteristiky a popis SVP, nároky kladené na pedagogy a asistenty
Způsoby spolupráce mezi pedagogy a asistentem pedagoga
• co může udělat pedagog pro včlenění AP do systému školy: nutné organizační kroky,
proces výběru asistenta, podpora procesu adaptace ve škole
• konkrétní možnosti spolupráce: příprava na vyučování, rozdělení kompetencí,
komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností pedagogem
Využití potenciálu asistenta pedagoga ve škole
• vliv AP na klima třídy, možnosti ovlivnění klimatu ve prospěch žáka se SVP
• pomoc při vyhledávání nových informací a metod práce se žáky se SVP, spolupráce
asistentů s rodiči, se školskými poradenskými pracovišti atd.
• role poradenských pracovníků školy v procesu integrace žáka se SVP s podporou
asistenta pedagoga
• podpora žáka se speciálními potřebami, jeho rodiny a pedagogických pracovníků školy
ze strany speciálně pedagogického centra a dalších poradenských zařízení
S SEBOU:

můžete si přinést IVP, PLPP – zpracované pro daného žáka

CENA:

850 Kč; oběd není v ceně semináře; nejsme plátci DPH

IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

UZÁVĚRKA:

16. 4. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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