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Kurz: Žák s nadáním a talentem v běžné škole
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
Požadavky na učebnu
Poznámka
Kontakty
Koordinátorka kurzu

Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Lenka Baše, Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Mgr. Lenka Baše
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
Cílem kurzu je nastínit proces identifikace nadaného žáka v běžné
škole, osvojit si základní metody a organizační formy práce
s nadaným žákem v běžné škole, získat dovednosti k práci
s takovým žákem v běžné škole dle IVP, tvorbě specifických
materiálů a odhalení sociálně-emocionální patologie.
Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům
a praktická cvičení a ukázky k problémovým okruhům.
1. Nadaný žák a proces jeho identifikace v ZŠ.
2. Systém péče o nadané v ČR (formy vzdělávání).
3. Školská legislativa a učitel nadaného žáka.
4. Úpravy obsahu výuky (metody práce).
5. Tvorba specifických výukových materiálů pro nadané žáky.
6. Individuální vzdělávací plán a jeho možnosti.
7. Sociální a emocionální patologie nadaných.
8. Dvojí výjimečnost.
Aktivní diskuse v průběhu kurzu.
min. 5, max. 50
Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Vyplněný evaluační dotazník je
podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu.
Dataprojektor a plocha pro umístění powerpointové prezentace,
tabule.
Je možné k diskusi o problému přinést kazuistiky nadaných žáků –
uveďte do přihlášky!

Mgr. Klára Hrubá
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