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. 0236431 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ ,
která je doporučena pro pedagogické pracovníky MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0236431

Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky MŠ

Termín konání:

12.dubna 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce. Efektivní spolupráce, komunikace
pedagoga a asistenta pedagoga s rodinami postižených dětí.
1.
Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga
2.
Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v MŠ
3.
Požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga
4.
Náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta
pedagoga – vytyčení kompetencí
5.
Metodická podpora a vedení asistenta pedagoga
6.
Úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta
pedagoga
7.
Specifikace funkce osobního asistenta a pedagogického asistenta
8.
Jak sestavit individuálně vzdělávací plán pro integrované dítě s asistentem
pedagoga - struktura, forma, obsah.
9.
Výchovných přístupy – postoje rodin k postiženému dítěti.
10.
Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem svého
dítěte rodinou.
Seminář si klade za cíl zaměřit se především na oblast kompetencí a pracovní náplně
asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat,
jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Zodpovězeny
budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění asistentů pedagoga základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván
žák nebo žáci se zdravotním postižením. Veškeré získané poznatky by měly pedagogům
pomoci najít cestu k efektivní spolupráci s rodinami postižených dětí, budou lépe
reagovat na specifičnosti komunikace s těmito rodiči. Součástí semináře bude i
prostor pro diskusi, který bude navazovat na přednáškovou část. Pedagogové mohou
využít možnosti dotazovat se odborníka, ale i ostatních účastníků, na jejich
zkušenosti se spoluprací s rodinami postižených dětí. Cílem semináře je poskytnout
účastníkům i základní poznatky o vhodných formách komunikace s rodiči
handicapovaných dětí.

Akreditace:

MSMT-35017/2021-4-18

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
0236431 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě
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

