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. 0225112 Metody práce s dětmi s PAS pro praxi pedagogů MŠ,
která je doporučena pro pedagogy a asistenty pedagoga speciálních i běžných MŠ, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra..

02 Předškolní vzdělávání
0225112

Metody práce s dětmi s PAS pro praxi pedagogů MŠ

Doporučeno pro:

pedagogy a asistenty pedagoga speciálních i běžných MŠ, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického
spektra.

Termín konání:

15.března 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence v Národním ústavu pro autismus

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Základní přehled problematiky poruch autistického spektra (PAS), přehled na
důkazech založených přístupů k dítěti s PAS. - Typy poruch autistického spektra,
míra symptomatiky, přehled klíčových deficitů, přehled nejčastějších přidružených
potíží - Možnosti terapie PAS – přehled na důkazech založených přístupů k dítěti s
PAS (se zaměřením na behaviorální přístupy, strukturované učení, alternativní a
augmentativní komunikaci) a možnosti jejich využití v MŠ Principy strukturovaného
učení (strukturalizace, vizualizace, motivace, individuální přístup). - Vysvětlení
principů strukturovaného učení na příkladech běžného života osob bez PAS. Příklady struktury a vizualizace ve výuce dítěte s PAS. - Využití vnější motivace
jako jednoho z klíčových faktorů úspěšné výchovně vzdělávací intervence. Adaptace
dítěte na docházku do MŠ. - Jak se připravit na dítě s PAS před jeho nástupem do
MŠ. - Jak dítěti zjednodušit vstup do prostředí MŠ. Nejčastější potíže při zařazení
dítěte s PAS do programu MŠ a možnosti jejich řešení. Klíčové oblasti intervence a
základní metody práce (pracovní chování, komunikace, sebeobsluha, hra a volný čas).
- Nastavení pravidel spolupráce dítěte s personálem a způsoby zapojování dítěte do
řízených aktivit. - Možnosti rozvoje komunikačních dovedností dítěte – jak podpořit
porozumění dítěte a jak ho učit účinně vyjadřovat své potřeby (sdělování funkčních
žádostí verbálně nebo prostřednictvím metod AAK) - Práce na sebeobslužných
dovednostech. - Trénink herních dovedností, podpora úrovně samostatné hry, možnosti
zapojení do hry se spolužáky. Individuální vzdělávací plán a jeho význam pro
úspěšné vzdělávání dítěte s PAS. - Seznámení s doporučenými materiály pro
pedagogické posouzení schopností dítěte s PAS. - Na co nezapomenout při tvorbě
Individuálního vzdělávacího plánu.
Cílem vzdělávacího semináře je zvýšení odborných kompetencí pedagogů mateřských
škol, získání informací o poruchách autistického spektra a o specifických metodách
práce s dětmi s PAS v předškolním zařízení. Obsahem jsou základní informace o
vhodném přístupu k dítěti s PAS, účastníci se seznámí s možnostmi využití principů
strukturovaného učení při výuce v MŠ. Praktická část je věnována metodám práce se
zaměřením na klíčové oblasti intervence u dětí s PAS v běžných i speciálních
třídách mateřské školy. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dítěti
s PAS, účastníci se seznámí s možnostmi využití principů strukturovaného učení při
výuce v MŠ. Praktická část je věnována metodám práce se zaměřením na klíčové
oblasti intervence u dětí s PAS v běžných i speciálních třídách mateřské školy.

Akreditace:

MSMT-20324/2020-4-451

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

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
0225112 Metody práce s dětmi s PAS pro praxi pedagogů MŠ
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 "02 Předškolní vzdělávání"
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

