Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0110331 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte!, která je
doporučena pro ředitele a učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce a asistenty pedagoga ve třídách s nadanými dětmi.

01 Řízení školy a školský management
0110331

Génius ve třídě? Proboha, nestrašte!

Doporučeno pro:

ředitele a učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce a asistenty pedagoga ve třídách s nadanými dětmi

Termín konání:

21.března 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Zdeňka Drápelová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

1) Vymezení pojmů nadaný a mimořádně nadaný žák
2) Školský zákon a zařazení nadaných a mimořádně nadaných ve vyučovacím procesu
3) Identifikace nadaných
4) Metoda NTC Learning pro rozvoj intelektu všech žáků
5) Spolupráce s PPP, individuální plány, dotace apod.
6) Nadaný a mimořádně nadaný žák na ZŠ – možnosti zařazení do výuky (jednotlivec v
běžné třídě, zařazení do skupin dle různých hledisek, speciální třída pro nadané
atd.)
7) Žák s dvojí výjimečností
8) Možná úskalí výuky nadaných
9) Spolupráce s rodinou a pomoc rodině nadaného
10) Odlišnosti v práci s nadanými ve velkých městech (krajské, okresní) a menších
obcích
11) Metody práce s nadanými žáky v závislosti na vyučovacím předmětu
12) Učebnice vhodné pro výuku nadaných žáků
13) Workshop: praktická část – cvičení vhodná pro nadané žáky (v závislosti na
vyučovacím předmětu), objevitelský přístup ve výuce
14) Seznam doporučené literatury zabývající se problematikou nadaných
15) Webové stránky pro nadané, jejich rodiče a pedagogy
Seznámit širokou pedagogickou veřejnost s problematikou identifikace a
vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí, která v minulosti byla téměř tabu.
Nastínit možné způsoby identifikace nadaných a jejich zařazení do vzdělávacího
procesu. Navrhnout možné postupy a metody práce s nadanými. Připomenout úskalí
spojená se zapojením těchto dětí do školního kolektivu a jejich někdy problematické
vztahy s okolím i s pedagogy.

Akreditace:

MSMT-13778/2021-4-423

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Původní termín 8.11.2022

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0110331 Génius ve třídě? Proboha, nestrašte!
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "01 Řízení školy a školský management"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

