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(klíčová aktivita č. 2)

Mgr. Miroslava Malenovská
věcná manažerka projektu

Popis realizace klíčové aktivity:
Vzdělávání je zaměřeno na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků
školského poradenského zařízení v odborných kurzech a výcvicích s cílem
získání nových zkušeností a kompetencí pro práci s žáky s těžkým zdravotním
postižením ( poruchami autistického spektra a kombinací postižení).
Zaměření seminářů:
•Diagnostika
•Zvládání problémového chování
•Metody nácviku základních školních dovedností
•Nácviky sociálních dovedností
•Tvorba pomůcek
•Specifika vzdělávání a komunikace

Přehled realizovaných kurzů:
Poskytovatel: APLA Brno
(10)
•6.12.2011 Základy grafomotoriky, nácvik čtení a psaní u dětí s PAS
•10.1.2012 Z8klady komunikace s vizuální podporou u dětí a žáků s PAS (15)
•21.2.2012Tvorba pomůcek jako prostředek efektivního vzdělávání dětí (15)
(12)
•29.2.2012Specifika vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem
8)
•20.-22.3.2012 Vzdělávání dětí s autismem I.(
(10)
•29.3.2012Aspekty psychologické diagnostiky a podpora dětí s PAS
(12)
•24.4.2012 Nácviky sociálních dovedností u dětí a žáků s PAS
(15)
•21.5.2012 Zvládání náročného chování a dětí a žáků s PAS

Poskytovatel : APLA Praha
•5.- 6.3.2012
CARS I. a II.-škála dětského autistického chování
•29.- 30.11.2012 Zvládání agrese a autoagrese u osob s PAS
Poskytovatel : BAZALSNUZ o.s. Ostrava
•25.-26.2.2013 Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí
•27.- 28.2.2012 Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí
Kurzy zdarma:
•SON-R pro psychology
(2)
Výstupy projektu:
V projektu realizováno :
13 kurzů
Počet účastníků kurzů :
29
Celkový součet všech účastí s osvědčením:
Monitorovací indikátor (počet účastníků KA2) splněn.

113

(7)
(3)
(3)
(3)

Pedagogové speciálně pedagogického centra následně využili získaných
zkušeností při přípravě i realizaci klíčových aktivit č. 1,3,4,5.
•metodické podpory pedagogů škol
•práci s rodičovskou skupinou
•individuální speciálně pedagogické a psychologické činnosti s klienty
•tvorbě vlastník pomůcek a přípravě Sborníku výukových materiálů
Příloha:
Přehled účasti na kurzech

