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. 1616131 Specifické poruchy učení , která je doporučena pro
učitele ZŠ (především 2. stupně), SŠ .

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1616131

Specifické poruchy učení

Doporučeno pro:

učitele ZŠ (především 2. stupně), SŠ

Termín konání:

11.ledna 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

1.
SPU známé nebo neznámé? Co víme, co bychom se chtěli dovědět. Test – na
základě odpovědí na otázky a diskuze upřesnění obsahu.
1 hodina
2.
hodina
3.

Příčiny a projevy SPU s využitím ukázek prací žáků.

1

Vliv SPU na psychosociální a emoční vývoj osobnosti, zvláštnosti v chování.

1 hodina
4.
SPU nejsou pouze obtíže v českém jazyce a matematice. Deficity ve vývoji
poznávacích funkcí, které jsou průvodními znaky dyslexie a dysortografie,
dyskalkulie: řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace sebe
sama a další. Vliv uvedených deficitů na výkon ve výuce.
2 hodiny
5.
Metody práce v běžných vyučovacích hodinách: český jazyk, čtení a práce s
textem, cizí jazyk, matematika, naukové předměty
2 hodiny
6.
Hodnocení a klasifikace
1/2 hodiny

Účastnický poplatek:

7.
Současné trendy ve světě, budoucnost jedinců se SPU
1/2
hodiny
Pedagogové si osvojí základní postupy při práci se žákem-studentem se SPU především
na 2. stupni ZŠ. Seznámit účastníky se základními teoretickými východisky SPU,
MSMT-40746/2019-4-25
psychosociálními důsledky SPU a negativními vlivy nesprávného přístupu.
1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

Akreditace:

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
1616131 Specifické poruchy učení
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

