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. 4004411 Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ webinář, která je doporučena pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ, pedagogické asistenty, vychovatele ŠD.

40 Společné vzdělávání
4004411

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ - webinář

Doporučeno pro:

pedagogy I. a II. stupně ZŠ, pedagogické asistenty, vychovatele ŠD

Termín konání:

8.března 2021 od 13:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

on-line forma

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jana Okrouhlá (Jedličková), speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

1. blok
•
Co je PAS – definice a popis jednotlivých poruch
•
Příčiny vzniku autismu
•
Autistická triáda
•
Nejčastější projevy a odchylky chování
•
Neobvyklé projevy v chování dětí a žáků s PAS
2. blok
•
· Možnosti vzdělávání dětí a žáků s PAS
· Strukturované učení a jeho principy – vizualizace, individualizace,
strukturalizace a
motivace
· Způsob odměňování
· Podpůrná opatření u žáků s PAS – IVP, personální podpora, pomůcky
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům
pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším zájemcům informace o vzdělávání
žáků s PAS na základní škole. Webinář zároveň nabízí konkrétní příklady spolupráce
a vlastní zkušenosti lektorky.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

700 Kč

Poznámka:

Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz ke vstupu do
webináře) 1. blok 13:00 - 14:30 hodin 2. blok 15:00 - 16:30 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
4004411 Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na
ZŠ - webinář
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 "40 Společné 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

