Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
INKLUZE – SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE (16 H)
vzdělávací akce č. 5318
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715
Lze hradit z Šablon - Inkluze – 16 hodin.
URČENO:

pedagogům ZŠ

TERMÍN:

1. část: čtvrtek 7. června 2018
2. část: pátek 8. června 2018

ČAS:

9–15 h (prezence 8.30 - 9 h)

MÍSTO:

Kroměříž, Krajská pedagogicko–psychologická poradna, pracoviště
Kroměříž, Jánská 197

LEKTORKA:

Mgr. Dana Forýtková, lektorka MŠMT pro společné vzdělávání

celkem 16 vyučovacích hodin

OBSAH:
Dvoudenní program.
Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona
č. 82/2015 Sb. a Vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Blok 1 – Tvorba PLPP v rámci podpůrných opatření 1. stupně (8 hodin)
Blok je zaměřen na výklad a objasnění principů podpůrného patření prvního stupně
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, které
mohou pedagogové využít bez doporučení ŠPZ, s důrazem na specifičnost vzdělávání na základní
škole.
Součástí programu je vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky (PD).
Teoretická část
• Legislativní změny
• Žák se SVP
• Podmínky k poskytnutí PO 1. stupně, poradenská pomoc, intervence školy
• Základní pedagogická diagnostika žáka nutná pro tvorbu plánu pedagogické podpory
• Hodnocení žáka – sumativní a formativní hodnocení, kritéria hodnocení žáka
Praktická část
Podpůrná opatření 1. stupně - vlastní tvorba a vyhodnocení plánu pedagogické podpory
Blok 2 – Tvorba IVP v rámci podpůrných opatření (8 hodin)
Blok se zabývá podrobným rozborem 2. - 5. stupně podpůrných opatření a jejich specifiky:
Individuální vzdělávací plán, spolupráce s asistentem pedagoga, působení dalších osob
poskytujících podporu atd.).
Seznámení se strukturou a obsahem Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP pro vzdělávání žáka
se speciálními vzdělávacími potřebami (úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů
vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení). Součástí je i objasnění principů tvorby IVP pro žáka
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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Teoretická část
• Podpůrná opatření 2. – 5. stupně – specifika, Doporučení ŠPZ, intervence školy
• 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
Praktická část
• Individuální vzdělávací plán – vlastní tvorba, spolupráce a komunikace při realizaci,
vyhodnocení IVP

CENA:

2 500 Kč za obě části; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

3. 4. 2018

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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