Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003
Kurz: Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
Sociální znevýhodnění
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Mgr. Simona Pekárková
Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Lektoři
Mgr. Pavel Košák
Kurz je určen pro asistenty pedagoga v mateřských,
základních a středních školách vykonávající činnost v
Studium určeno pro
krajích ČR kromě hl. města Prahy.
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke
kurzu, zaslané vyplněné potvrzení o výkonu
Požadavky k přijetí
pedagogické činnosti, seznámení se s podmínkami
konání dotovaného kurzu.
50 hodin
Rozsah / celková délka kurzu
 Účastníci získají kompetence pro zařazování
obsahů, principů a metod práce s dětmi se SZN
na základních školách, případně na gymnáziích
a středních odborných školách.
 Orientují se v pomůckách potřebných pro
nápravy SPU.
 Posílí své kompetence ve zvládání obtížných
situací spojených s chováním dětí
 Dokáží reflektovat vlastní práci/činnosti,
Cíl studia, kvalifikační efekt
komunikovat a spolupracovat s pedagogy.
 Sebezkušenostní část umožní pedagogům
nacvičit si strategie řešení obtížných situací
v práci AP.
 Účastníci budou chápat příčiny a důsledky
sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí.
Získají přehled o službách souvisejících s prací
a péči o děti (OSPOD, sociální služby obecně,
speciálně pedagogické a psychologické apod.).
V rámci kurzu budou použity tyto formy výuky:
V průběhu prezenčních setkání - přednáška,
Formy a metody práce při studiu použité powerpointová prezentace, diskuse, práce ve
skupinách, sebezkušenostní dílna
a samostatná práce v rámci e-learningu.
Kurz je rozdělen na prezenční setkání v rozsahu (24
vyučovacích hodin a e-learning (celkem 26 vyučovacích
Obsah kurzu (rámcový)
hodin)
 Úvod kurzu - organizační informace
 Komunikace (sebezkušenostní dílna)
I. prezenční setkání (8 vyučovacích
hodin)
 Spolupráce s pedagogem (sebezkušenostní
dílna)
 Legislativa týkající se AP
1. modul - e-learning (14 vyučovacích
 Sociálně pedagogické minimum, práce se
hodin)
skupinou/ práce se třídou
Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu

Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003




II. prezenční setkání (8 vyučovacích
hodin)

2. modul - e-learning (12 vyučovacích
hodin)

III. prezenční setkání - závěrečné (8
vyučovacích hodin)
Požadavky k ukončení
Počet účastníků
Doklad o absolvování studia

Chování a projevy dětí a SPUCH
IVP a praktická aplikace pro AP
Obtíže s rozvojem čtení, psaní, matematických
kompetencí a jejich nápravy, pomůcky pro
rozvoj trivia
 Krokování IVP
 Práce se skupinou a sociometrie
 Reakce AP v obtížných situacích při práci
s dítětem (sebezkušenostní dílna)
 Sociálně právní minimum pro AP (OSPOD,
PPP, SPC apod.)
 Sociální zázemí dětí a jeho důsledky ve
vzdělávání
 Spolupráce pedagog a AP, metodika práce AP s
dětmi se SZN
 Zásady spolupráce a komunikace s rodinou a
komunitou dítěte
 Case management – případová práce s rodinou,
intervence v rodinném prostředí, spolupráce se
sociálními službami apod.
 Obtížné situace v práci s AP, psychohygiena a
seberozvoj
 Kasuistický seminář
 Sdílení zkušeností z praxe účastníků
 Evaluace kurzu
Aktivní účast ve výuce, účast na prezenčních setkáních
(80%), vyplnění evaluace.
min. 15, max. 25
Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu
se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů.

Kontakty
Koordinátorka kurzu

Klára Doudová
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz
Tel: 605 179 009

