Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ASISTENT PEDAGOGA –
- ROLE V TÝMU, SPOLUPRÁCE S PEDAGOGEM
vzdělávací akce č. 1919
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715
URČENO:

Asistentům pedagoga, pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. stupně
ZŠ;
účast doporučujeme dvojicím pedagog + asistent pedagoga.

LEKTORKA:

Mgr. Magda Ondráčková, učitelka SPgŠ a VOŠ pedagogické v Kroměříži

TERMÍN:

úterý 28. května 2019

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h)
přestávka 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:
Seznámíme se s profesí asistenta pedagoga (AP), s legislativním ukotvení profese AP
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vysvětlíme si aspekty práce asistenta
pedagoga a mechanismus vzájemné spolupráce s pedagogem a dalšími účastníky
edukačního procesu ve škole. Zaměříme se i na specifika vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími.
•
•
•
•
•
•
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•

Inkluzivní vzdělávání
Legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga, kontext současných změn ve školství
Vymezení profese asistenta pedagoga, jeho role, pozice a náplň práce
Specifika spolupráce asistenta pedagoga s učitelem a dalšími účastníky edukačního
procesu
Předpoklady úspěšné činnosti asistenta pedagoga ve školním prostředí
Klima školy a třídy, vliv asistenta pedagoga na klima třídy ve prospěch žáka se SVP
Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, na 1. stupni ZŠ
(žáci se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním), spolupráce
s rodinou; praktické ukázky
Diskuse o společných tématech

CENA:

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

UZÁVĚRKA:

17. 5. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.

IČ 75188953
www.blechova.cz

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

