Plán vzdelávacích aktivít ICM Orava
v spolupráci so Súkromným centrom špec.pedagogického poradenstva Trstená a Námestovo

Šk.rok 2017/2018
Bližšie informácie poskytneme na tel.č. 0948 878 876, alebo mailom: riaditelstvo@euporadna.sk. Podrobnosti viď. taktiež nižšie v Poznámkach *.

Názov vzdelávania/kredity

Story telling –
cesta k inklúzii (angličtina
inak, zábavne, efektívne a
inkluzívne)

Cieľová skupina

Lektor

Mgr. Z.Váleková







Pedagógovia 1.-4.
Učiteľky MŠ
Asistenti učiteľa
Školskí špec.ped.
Vychovávatelia




Pedagógovia 1.-4.
Začínajúci školskí
špec.ped.
Asistenti učiteľa
Začínajúci
poradenskí
pracovníci (do
3.rokov praxe)

Termín

22.02.2018
(1.blok)

Rozsah
trvania
10 vzdel.hod.
(2 x 5 hod.)

03.04.2018
(2.blok)

Vzdelávanie v malej skupine,
zážitková forma, praktické
skúsenosti.
Bez kreditov.

Keď sa dieťa UČÍ inak –
vývinové poruchy učenia
a čo s nimi v škole

PaedDr.
T.Gandelová



Vzdelávanie v malej skupine,
zážitková forma, praktické
skúsenosti.
Bez kreditov. Možnosť započítať do
adaptačného vzdelávania
u začínajúcich zamestnancov.

Keď sa dieťa SPRÁVA




Pedagógovia 1.-4.
Začínajúci školskí
špec.ped.

január 2018

8 vzdel.hod.
(1 x 8 hod.)

Obsahová náplň/forma
Ako sa dá prakticky realizovať inkluzívne vzdelávanie
v podmienkach bežnej triedy ZŠ ?
Zaškolenie k testu štýlov učenia žiakov, k jeho
vyhodnoteniu a zostaveniu heterogénnych skupín
žiakov triedy na základe zistených údajov.
Využitie zistených údajov pri vzdelávaní žiakov metóda TRP a storytellingu – vzdelávanie anglického
jazyka metódou storytellingu na prvom stupni ZŠ.
Originálna slovenská metodika výuky angličtiny
formou storytellingu s overenými pracovnými listami
(autorská metodika lektorky). Vzdelávanie
realizované v dvoch blokoch s dlhším časovým
odstupom, počas ktorého budú účastníci realizovať
naučené priamo vo svojich triedach.
Pre všetkých, ktorí sa potrebujú bližšie zorientovať vo
vývinových poruchách učenia, v ich dopade na proces
školského vzdelávania a oboznámiť sa s novými
metódami, pomôckami, technikami. Činnosť mozgu
pri učení sa, fungovanie centrálnej nervovej sústavy
Príčiny výv.porúch učenia (VPU). Stručne
o diagnostike. Čo patrí a čo nepatrí k VPU, omyly
a pravdy. Základné typy (dyslexia, dysgrafia,
dyskalkúlia, dyspraxia). Bazálne funkcie potrebné pre
učenie, vplyv na rozvoj VPU
Inovatíne metódy pomoci, pomôcky, učebnice,
elektronické knižky, elektronické perá, PC
programy....
Špecifické vzdelávacie predmety v rámci vzdel.oblasti
špec.ped.podpora pri integrácii
Možnosti vzdelávania cudzieho jazyka pri VPU
Tolerancia klasifikácie a hodnotenia
Pre všetkých, ktorí sa v dennej praxi stretávajú
s poruchami správania v škole a nevedia, čo s nimi.
Príčiny a prejavy porúch správania.

Cena/
vložné

Miesto
konania

40 €

ICM Orava
Tvrdošín
Námestovo*

30 €

ICM Orava
Tvrdošín
Námestovo*

inak –
poruchy správania a čo
s nimi v škole

PhDr. J.Tholtová



Vzdelávanie v malej skupine,
zážitková forma, praktické
skúsenosti.
Bez kreditov. Možnosť započítať do
adaptačného vzdelávania pre
začínajúcich zamestnancov.






Aby nás deti „počúvali“
Vzdelávanie v malej skupine,
zážitková forma, praktické
skúsenosti.
Bez kreditov. Možnosť započítať do
adaptačného vzdelávania pre
začínajúcich zamestnancov.

Začínajúci školský
špec.pedagóg
Vzdelávanie v malej skupine,
zážitková forma, praktické
ukážky a skúsenosti.
Bez kreditov. Možnosť započítať do
adaptačného vzdelávania pre
začínajúcich zamestnancov.

Integrácia a inklúzia
v školskej praxi
Vzdelávanie v malej skupine,
zážitková forma, praktické
ukážky a skúsenosti.
Bez kreditov. Možnosť započítať do
adaptačného vzdelávania pre
začínajúcich zamestnancov.

Elektronické knižky v práci
školského a poradenského

PaedDr.
T.Gandelová




PaedDr.
M.Skočíková,PhD.

PaedDr.
M. Skočíková, PhD.
PaedDr.T.Gandelová






PaedDr.T.Gandelová



a začínajúci
školskí
psychológovia
Asistenti učiteľa
Začínajúci
poradenskí
pracovníci (do
3.rokov praxe)
Výchovní
poradcovia
Učiteľky MŠ
Pedagógovia 1.-4.
Začínajúci školskí
špec.ped. (do
3.rokov praxe)
Asistenti učiteľa
Začínajúci
poradenskí
pracovníci

február 2018

(1 x 8 hod.)

Marec 2018

6 vzdel.hod.
(1 x 6 hod.)

Klasifikácia porúch správania
Poruchy správania ako sekundárny problém a obranná
reakcia dieťaťa.
Inovatívne metódy pomoci v škole, praktické rady
a návody na postupy v triede a v škole.
Individuálne a skupinové programy pomoci.

Účastníci sa naučia efektívne zadávať deťom hranice,
nastavovať pravidlá, dávať možnosti výberu tak, aby
si deti uvedomili, že každé konanie má svoje
dôsledky. Naučí účastníkov, ako ukázať deťom, že za
svoje rozhodnutia budú niesť dôsledky – pozitívne
alebo negatívne. Naučí účastníkov, ako trvať na
dodržaní hranice, ako „vymôcť“ dôsledky.

30 €

ICM Orava
Tvrdošín
Námestovo *

30 €

ICM Orava
Tvrdošín
Námestovo *

40 €

ICM Orava
Tvrdošín
Námestovo *

Účastníci získavajú materiály s cvičeniami v rámci
vzdelávania.

Začínajúci školskí
špec.pedagógovia
(do 3.rokov praxe)

December
2017

Učitelia MŠ
Učitelia 1.-9.
Začínajúci
šk.špec.ped. (do
3.rokov praxe)
Výchovní
poradcovia

Január 2018

Učitelia 1.-4.

8 vzdel.hod.

8 vzdel.hod.
( 1 x 8 hod.)

8 vzdel.hod.
(1 x 8 hod.)

Marec 2018

6 hod.

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, integrácia
a inklúzia v bežnej škole.
Proces integrácie – praktické skúsenosti.
Organizácia práce školského špec.pedagóga, riadenie
organizácie práce asistentov učiteľa.
Vzdelávacia oblasť špeciálno-pedagogická podpora
a špeciálne vzdelávacie predmety – ako na ne
v školskej praxi.
Spolupráca s poradenskými zariadeniami.
Školská dokumentácia k integrácii (triedne knihy,
výkazy, plány a rozvrh školského špec.pedagóga, IVP,
vysvedčenia....)
Vzdelávanie pre všetkých, ktorí sa potrebujú prakticky
orientovať v procese integrácie a inklúzie.
Prepojenie legislatívy s možnosťami praxe.
Spolupráca poradne, školy a rodičov.
Porozumenie odborným správam poradní
a odporúčaniam v nich, aplikácia odporúčaní do praxe
v škole.
Dokumentácia k integrácii, tvorba IVP.

Centrá ABC v spolupráci s niektorými ZŠ a MŠ
realizujú v aktuálnom šk.roku testovanie hovoriacich
knižiek a elektronických pier v praxi (v ZŠ u bežných
žiakov, u detí s VPU, s NKS, s MR, s ADHD) taktiež
v poradenskej praxi ako súčasť reedukácií pod

40 €

ICM Orava
Tvrdošín
Námestovo*

špec.pedagóga a pedagógov
1.-4. u žiakov so ŠVVP

v spolupráci
s vydavateľstvom
IRS






Učitelia MŠ
Logopédi
Školskí špec.ped.
Poradenskí
špec.ped.

(1 x 6 hod.)

Vložné
15 €

Námestovo *

Vložné
15 €

Námestovo *

Súčasťou workshopu bude prezentácia hovoriacich
kníh a elektronických pier vydavateľstvom,
s možnosťou objednania alebo priameho
zakúpenia (so zľavou)

Workshop, výmena
praktických skúseností

Špeciálno-pedagogická
podpora ako vzdelávacia
oblasť v školskej praxi –
dobrá prax

vedením poradenských špec.pedagógov
a psychológov pri rôznych diagnózach.
Workshop bude zameraný na výmenu a odovzdávanie
skúseností a dobrej praxe pedagógom a odborným
ped. zamestnancom.

PaedDr.
M.Skočíková,PhD.
PaedDr.T.Gandelová





Školskí špec.ped.
Poradenskí
špec.ped.
Vých.poradcovia

25.10. 2017

6 hod.
(1 x 6 hod.)

Ako realizovať v praxi vzdelávaciu oblasť špeciálnopedagogická podpora. Výmena skúseností, nápadov,
námetov a informácií z praxe škôl a poradní.
Špecifické vzdelávacie predmety podľa druhu
postihnutia – a čo s nimi v rámci integrácie.
Workhop bude zameraný výrazne na dobrú prax
a výmenu skúseností, nie na riešenie „neriešiteľných“
legislatívnych otázok.

Workshop, výmena
praktických skúseností

* Poznámky:
 Upresnenie miesta konania bude uvedené vždy v pozvánke (bude sa odvíjať od počtu prihlásených účastníkov a prevádzkových možností vzdelávacej organizácie)
 Školy a školské zariadenia si môžu objednať vzdelávanie aj pre vlastnú uzavretú skupinu ped.zamestnancov - s podmienkou naplnenia minimálneho počtu účastníkov vzdelávania. Vzdelávanie je možné









uskutočniť vo vlastných priestoroch školy. Pre školy v okrese Námestovo a Tvrdošín neúčtujeme dopravu. Pre vzdialenejšie okresy sa k cene vložného účtuje doprava.
Vzdelávacia organizácia si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávanie pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov alebo z prevádzkových dôvodov, ako aj zmeniť termín konania. O prípadnom zrušení
vzdelávania či iných zmenách budú prihlásení účastníci oboznámení mailom, zaslaním SMS alebo telefonicky.
Minimálny počet prihlásených účastníkov je 12, maximálny 16 (maximálny počet sa môže meniť v závislosti od druhu a témy vzdelávacej aktivity, avšak obyčajne neprekročí 20 – s výnimkou workshopov)
Prihlásenie je aktuálne predbežne možné obratom formou zaslania mailu na riaditelstvo@euporadna.sk s uvedením názvu vzdelávania. Predbežne prihláseným účastníkom bude pred začatím vzdelávacej
aktivity (ihneď po naplnení minimálneho počtu osôb) zaslaný potvrdzujúci mail so všetkými bližšími informáciami - presný termín konania, adresa miesta konania, spôsob úhrady poplatku ..... Keďže všetky naše
vzdelávania realizujeme výlučne efektívnymi zážitkovými formami v malých vzdelávacích skupinách, doporučujeme v prípade záujmu prihlásenie touto formou obratom, vzhľadom k obmedzenému počtu
účastníkov v zážitkových formách vzdelávania.
Prihlásenie bude možné v najbližšom čase aj elektronicky, na stránkach www.euporadna.sk/aktuality - klik na Ponuka kontinuálneho vzdelávania pre pedagógov, alebo priamo na stránke
www.icmorava.sk/kontinualne-vzdelavanie/ (aktuálne sa na stránkach pracuje)
Odborné profily lektorov je možné pozrieť si na www.euporadna.sk/o-nas/pracovnici/
Uvedené vzdelávania t.č. nie sú akreditované. Vzdelávania realizujeme s výrazným úmyslom pomôcť pedagogickej a odbornej práci praktickými skúsenosťami odborníkov s dlhoročnou praxou, výmenou
informácií, šírením dobrej praxe, vzájomným obohacovaním sa   
Vzdelávacie aktivity budú v priebehu šk.roka aktualizované a dopĺňané o iné zaujímavé workshopy, vzdelávania a akcie. Stačí sledovať naše stránky www.euporadna.sk, www.icmorava.sk, poprípade partnerskú
FB stránku naspoklad.

