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Kurz: Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP
Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektoři
Kurz určen pro
Požadavky k přijetí
Rozsah / celková
kurzu
Místo konání kurzu

Cíl kurzu

Formy práce

Obsah kurzu

Sociální znevýhodnění
Člověk v tísni, o.p.s.
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona
Pekárková
Pedagogy ZŠ a SŠ, speciální pedagogy, psychology,
pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga vykonávající
(pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě hl. města Prahy.
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke kurzu,
zaslané vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti,
seznámení se s podmínkami konání dotovaného kurzu.
délka 16 hodin
Česká republika
Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými dovednostmi
při tvorbě IVP. V průběhu kurzu bude kladen důraz na
pochopení IVP jako podpůrného nástroje, který má sloužit
ve prospěch vzdělávání a rozvoji osobního potenciálu dítěte.
Cílem je minimalizovat přístup pedagogů k IVP jako k
formálnímu dokumentu, který je často vytvořen jen proto, že
to je požadováno.
Kurz bude podán interaktivními metodami (workshop,
brainstroming, práce ve skupinách s využitím reflexe vlastní
zkušenosti, skupinová reflexe). Bodou využity případové
kazuistiky a jejich rozbor, pracovní listy a ppt prezentace.
Program je doplněn sebezkušenostními technikami.
1. Konkrétními ukázky z oblasti pedagogické
diagnostiky, jak ji účelně napsat a co vše může
obsahovat, jak využít a jak rozumět zprávám z
pedagogicko-psychologických vyšetření, kde v nich
hledat nejvíce užitečné informace.
2. Konkrétní příklady vyrovnávacích a podpůrných
opatření - stručné seznámení se změnami v
legislativě.
3. Účastníci si vyzkouší navrhnout konkrétní postupy a
opatření v rámci IVP, vyzkoušejí si definovat
konkrétní cíle v učení či v rozvoji konkrétní schopnosti
dítěte.
4. Příklady herních aktivit, které učiteli mohou
poskytnout základní vhled do sociálního klimatu třídy
a postavení žáků ve vrstevnické skupině.
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Požadavky k ukončení
Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace
Počet účastníků (min. / 15-20
max.)
Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se
Doklad
o
absolvování
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
studia
o změně některých zákonů.
Kurz bude uzpůsoben tak, aby mohl být realizován nezávisle
na prostorách, ve kterých probíhá.
Požadavky na učebnu
Jakékoliv prostory s uspořádáním sezení v kruhu s možností
manipulace s židlemi a možností využití dataprojektoru.
Kontakty
Koordinátorka kurzu

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