Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI STŘEDNÍ ŠKOLY (16 H)
vzdělávací akce č. 11118
akreditace MŠMT č. j. MSMT-7401/2018-1-299

URČENO:

pedagogům SŠ

TERMÍN:

1. část: středa 14. listopadu 2018
2. část: středa 5. prosince 2018

ČAS:

9–15 h (prezence od 8.30 h)

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9
/nad Kongresovým centrem do kopce směrem k bývalému Domu umění,
budova gymnázia je pod lyžařským svahem/

LEKTORKA:

Mgr. Dana Forýtková, lektorka MŠMT pro společné vzdělávání

celkem 16 vyučovacích hodin

OBSAH:
Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona
(zákona č. 82/2015 Sb.) a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. a je zaměřený na tvorbu plánu pedagogické
podpory a Individuálního vzdělávacího plánu žáka střední školy.
Seminář je obsahově rozdělen na dva tematické bloky po 8 vyučovacích hodinách.
Účastníci:
• se seznámí s principy podpůrných opatření 1. – 5. stupně;
• porozumí obsahu Doporučení školského poradenského zařízení;
• porozumí využití metod pedagogické diagnostiky ke zjištění / rozhodnutí, že je nutné
vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP) žáka;
• naučí se vytvářet PLPP a využívat jej v praxi;
• seznámí se s formulářem IVP a prací s ním;
• osvojí si zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP;
• naučí se vypracovávat IVP a využívat jej v praxi;
• RVP ZV – Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření a IVP;
• Práce s formulářem IVP – vysvětlení;
• Asistent pedagoga – konkrétní způsoby práce a spolupráce s učitelem.
Podrobný obsah na 2. straně pozvánky.
CENA:

3 000 Kč za obě části; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

1. 11. 2018

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.

IČ 75188953
www.blechova.cz

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

OBSAH:
Tematický blok 1 – Tvorba PLPP v rámci podpůrných opatření 1. stupně
Teoretická část
•
Legislativní rámec
podmínky k poskytnutí PO 1. stupně, poradenská pomoc, intervence školy;
•
Základní pedagogická diagnostika žáka/studenta nutná pro tvorbu PLPP;
základní diagnostické metody – pozorování, rozhovor, anamnéza (osobní, školní);
Praktická část
a)
vlastní tvorba plánu pedagogické podpory na základě kazuistiky
b)
využívání plánu pedagogické podpory v praxi
Obsah prvního bloku je zaměřený na výklad a objasnění principů prvního stupně podpůrných
opatření (PO) a na vysvětlení pravidel tvorby a využití Plánu pedagogické podpory (PLPP),
úpravu metod výuky (metod, forem a didaktických postupů), úpravy v organizaci vzdělávání
a hodnocení žáků/studentů, které pedagogové využívají bez doporučení ŠPZ, s důrazem
na specifičnost vzdělávání na střední škole.
Součástí programu je vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky (PD) - využívání
základní PD v praxi, využití získaných informací v rámci výchovně vzdělávacího procesu při
tvorbě PLPP a k aktivnímu zapojení žáka/studenta do výuky a k respektování jeho osobnostních
dispozic s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky. Zároveň je zdůrazněna
role zákonných zástupců při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či pedagogů školy se školním
poradenským pracovištěm (ŠPP). Důraz je kladen i na propojení PLPP s platným RVP SŠ
a návazně s aktuálním ŠVP daného oboru střední školy.

Tematický blok 2 – Tvorba IVP v rámci podpůrných opatření
Teoretická část
•
Legislativní rámec
podmínky k zajištění PO 2.-5. stupně, poradenská pomoc, intervence školy;
rozbor Doporučení ze ŠPZ
•
Práce s formulářem IVP (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.)
•
Hodnocení účinnosti IVP
Praktická část
•
Praktický nácvik vyplňování formuláře IVP na základě vzoru doporučení
Obsah druhého bloku je zaměřený na tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka/
studenta střední školy. Seminář je obsahově rozdělen na dvě části - část teoretickou (viz
vyhláška č. 27/2016 Sb.) a část praktickou. Obsahem teoretické části jsou informace
o principech podpůrných opatření, seznámení se se strukturou a obsahem Doporučení školského
poradenského zařízení (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka/studenta se speciálními vzdělávacími
potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP (např. úpravy obsahu
vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení). Součástí je i objasnění principů tvorby IVP pro
žáka/studenta nadaného a mimořádně nadaného. Získané teoretické poznatky si účastník ověří
v praktické části semináře vytvořením IVP na základě konkrétního zadání – modelového
doporučení.
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