Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
INKLUZE – SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
vzdělávací akce č. 0618
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715
Lze hradit z Šablon (Inkluze – 16 hodin).
URČENO:

pedagogům MŠ

OBSAH:
Dvoudenní cyklus.
Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona
a Vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Účastníci získají ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání.
Budou disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách
a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání v předškolním vzdělávání s různou mírou podpory.
Získají základní znalosti o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou
podpůrných opatření.
Objasnění principů podpůrného opatření prvního stupně a vysvětlení pravidel tvorby a využití
Plánu pedagogické podpory (PLPP); úprava metod a forem vzdělávání, úpravy organizace
vzdělávání a hodnocení dítěte, které mohou pedagogové využít v předškolním zařízení bez
doporučení odborného pracoviště (ŠPZ).
Součástí programu je vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky - jak využívat
základní metody pedagogické diagnostiky v praxi a jak získané informace využívat v rámci
výchovně vzdělávacího procesu a rovněž při tvorbě PLPP k aktivnímu zapojení dítěte při
respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní
podmínky.
Důraz je kladen i na specifičnost tvorby a využití PLPP v posledním ročníku předškolního zařízení
na základě platného RVP PV a návazně s aktuálním ŠVP PV.
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•
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Legislativa;
Základní pedagogická diagnostika dítěte nutná pro tvorbu PLPP;
Spolupráce s odbornými pracovišti; spolupráce s rodiči;
Tvorba plánu pedagogické podpory; praktická část - písemné zpracování PLPP
Další využití plánu pedagogické podpory;
Individuální vzdělávací plán – jeho náležitosti a části; praktická dílna - písemné
zpracování IVP; seznámení se strukturou a obsahem Doporučení školského
poradenského zařízení (PPP, SPC) pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP;
Personální podpůrná opatření – asistent pedagoga, chůva;
Revize RVP PV a ŠVP PV;
Závěr, diskuse, hodnocení.

TERMÍN:

1. část: středa 14. února 2018
2. část: středa 28. února 2018

ČAS:

9 – 15 h (prezence 8.30 - 9 h)

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262 –
23. budova průmyslového areálu Svit (vchod vedle restaurace Prašád);
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

IČ 75188953
www.blechova.cz

celkem 16 vyučovacích hodin

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

LEKTORKA:

PaedDr. Iva Tomášková, lektorka MŠMT pro společné vzdělávání

CENA:

2 300 Kč / cyklus; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

5. 2. 2018

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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