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. 1601421 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami ,
která je doporučena pro učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, učitele ZUŠ, SŠ.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1601421

Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, učitele ZUŠ, SŠ

Termín konání:

12.října 2021 od 14:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Kateřina Adamcová,
Mgr. Milan Jirout,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami (ADHD, úzkostné děti, poruchy
chování, poruchy autistického centra)
1) Komunikace s žáky se specifickými potřebami  verbální (tón, hlas, já x ty
sdělení, aktivní naslouchání) a neverbální (kinezika, mimika, posturologie, vizika,
haptika). Jak získat důvěru žáků? Jak zlepšit komunikaci mezi učitelem a žákem? K
čemu je dobré aktivní naslouchání? Jak komunikovat s demotivovaným a
nespolupracujícím žákem? Jak komunikovat s hyperprotektivním rodičem či naopak se
zanedbávajícím rodičem? Základní údaje o projevech ADHD, poruchách chování,
úzkosti, poruchách autistického spektra. Přednáška bude doplněna interaktivními
vstupy  tzn. praktickým nácvikem, prožitkem, sdílením zkušeností, příklady z
praxe, diskuzí. (časová dotace 4 vyučovací hodiny). Lektoři: Mgr. Kateřina
Adamcová, Bc. Dana Janoušková
2)Přístup k dětem s ADHD. Přístup k úzkostným dětem. Přístup k dětem s poruchami
chování. Přístup k dětem s poruchami autistického spektra. Příklady z praxe,
kazuistiky, sdílení zkušeností, využití prožitku a vcítění do situace dítěte.
(časová dotace 4 vyučovací hodiny  každé problematice bude věnována 1 vyuč.
Hodina). Lektoři: Mgr. Kateřina Adamcová, Mgr. Milan Jirout

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV - SŠ Koná se ve dvou setkáních 12.10. + 2.11.2021, vždy od
14:00 hodin.

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
1601421 Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami
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 "16 Pedagogické, didaktické a psychologické 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

