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Kurz: Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ
Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektor
Kurz určen pro

Požadavky k přijetí
Rozsah / celková délka kurzu
Místo konání kurzu

Cíl kurzu

Formy práce

Obsah kurzu (anotace)

Požadavky k ukončení
Počet účastníků (min. / max.)
Doklad o absolvování studia

Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D., doc. PhDr. Eva
Souralová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D.
Pedagogické pracovníky vykonávající pedagogickou činnost
v krajích ČR kromě hl. města Prahy.
- správně vyplněná a podaná elektronická interní přihláška ke
kurzu,
- zaslat vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti,
- seznámit se s podmínkami konání dotovaného kurzu a získání
nároků na dotaci.
8 hodin
Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem
Cílem kurzu je podání základních informací a systému
středoškolského vzdělávání žáků se SVP včetně škol, které jsou
zaměřeny na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných.
Dílčí obsahový cíl sleduje možnosti profesního uplatnění
v kontextu eliminace negativních dopadů profesní adjustace a
vymezuje motivační kritéria pro celoživotní učení cílové skupiny.
Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům a
praktická cvičení k problémovým okruhům.
1. Střední škola a její klasifikace, možnosti cílové skupiny při
výběru střední školy.
2. Odborné učiliště, systém profesí, specifika a možnosti
uplatnění.
3. Praktická škola, její jedinečnost v systému středních škol.
4. Legislativní opatření výchovy a vzdělávání žáků se SVP na
středních školách.
5. Úloha výchovného poradce a speciálního pedagoga na
středních školách.
6. Individuální plány pro žáky se SPV na středních školách.
7. Realizace tranzitních programů.
8. Specifika profesní adjustace žáků se SVP a její negativní
dopady.
9. Motivace pro celoživotní vzdělávání.
10. Spolupráce s rodinou žáka střední školy.
11. Spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti.
Aktivní diskuse v průběhu kurzu a zvládnutí závěrečného testu.
min. 5, max. 25
Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
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Požadavky na učebnu
Poznámka
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ve znění pozdějších předpisů. Vyplněný evaluační dotazník je
podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu.
Dataprojektor a plocha pro umístění powerpointové prezentace,
tabule a kruhové uspořádání lavic.
Fotodokumentace příkladů „Dobré praxe“.

Kontakty
Koordinátorka kurzu
Koordinátorka přímé podpory

Bc. Aneta Tomanová
mail: aneta.tomanova@upol.cz
Tel: +420 585 635 150
PhDr. Jana Vítková
mail: jana.vitkova@upol.cz
Tel: +420 585 635 146

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

