Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ŽÁCI SE SVP V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
vzdělávací akce č. 10719
akce je v akreditačním řízení MSMT
URČENO:

Pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, pedagogům
volného času DDM a SVČ

LEKTORKA: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
dlouhodobě se zabývá specifickými poruchami učení, speciálně pedagogickou
diagnostikou, mentální retardací, integrací postižených dětí; je předsedkyní České
společnosti Dyslexie, autorka odborných publikací („Poruchy učení“, „Pedagogická
diagnostika a IVP“, „Pomoz mi, abych to dokázal“ aj.)

TERMÍN:

úterý 12. listopadu 2019

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h);
8 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Krajská pedagogicko-psychologická poradna,
pobočka Uherské Hradiště, Františkánská ul. 1256 - vedle knihovny;
parkování doporučujeme u vlakového nádraží

OBSAH:
V první části semináře se zaměříme na:
• aktivizaci a prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami;
pozornost bude věnována nejvíce dětem s lehkou mentální retardací, se specifickými
poruchami učení a s dysfázií
• metody podpory žáků při osvojování základních školních dovedností;
• organizaci výuky v běžné třídě, hodnocení a klasifikaci.
Odpovíme si na otázky, jaké jsou specifické obtíže a bariéry ve vzdělávání; jakou formou
účastníci s dětmi pracují.
V další části se budeme zabývat problematikou výuky čtení a psaní:
Osvojování čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální. Jaká jsou pozitiva
jednotlivých metod, jaká úskalí představují. Volba metody s ohledem na potřeby žáka.
Osvojování písemného projevu, úskalí při osvojování této dovednosti. Je možné obtíže
kompenzovat? Technika psaní – grafomotorika, osvojování písmen, hlásková stavba slov. Jaké
kognitivní funkce ovlivňují zvládnutí gramatiky? Náměty pro učení se gramatice, pomůcky pro
výuku. Písemné vyjadřování, jeho úskalí a možnosti rozvíjení této dovednosti.
Co spojuje, co rozděluje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a běžnou populaci?
Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním – využití dosavadních zkušeností pedagogů. Hodnocení a
klasifikace.
Součástí kurzu bude využití konkrétních námětů účastníků kurzu, řešení aktuálních problémů.
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

CENA:

1 500 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

1. 11. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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