Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni, o. p. s.
vás zvou na závěrečnou konferenci projektu
„Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice“

ŠKOLA ALL INCLUSIVE
Jak se připravit na společné vzdělávání
9. června 2015	 Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7

Konference se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka
a Ministerstva práce a sociálních věcí.

PROGRAM
8.45

PREZENCE

11.30–13.00

WORKSHOPY I
• Rodiče – Jaký je rodičovský potenciál? Jaké jsou možnosti zapojení rodičů a co chtějí od školy?
• Finance a legislativa – Jaké jsou konkrétní možnosti financování v praxi vzhledem ke stávajícím
legislativním podmínkám?
• Spolupráce učitele a asistenta pedagoga – Vymezení role a kompetencí asistenta pedagoga ve
třídě, v pedagogickém sboru a v komunikaci mezi školou a rodinou.
• Kompetence pedagoga – Učitel vzdělávající žáka s potřebou podpory. Co učitelé potřebují ve
vztahu k inkluzi?
• Co můžeme už teď udělat lépe? – Jakou podporu poskytnout žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami? V jakých oblastech?
• Funkční IVP jako nosič podpory žáka – Tvoříme individuální vzdělávací plán jako efektivní
nástroj k podpoře žáků ve vzdělávání.
• Posuzování vzdělávacích potřeb žáků – Posuzovací schéma jako nástroj k určení podpory
žáka.

13.00–14.00

OBĚD

14.00–15.30

WORKSHOPY II (stejná nabídka jako Workshopy I)

PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI:
Zájemce o účast na konferenci žádáme o vyplnění přihlášky na tomto odkazu http://www.inkluze.upol.cz/portal/
prihlaska-na-konferenci-1/ nejpozději do 29. 5. 2015.
Případné dotazy: lucie.pivonkova@clovekvtisni.cz
Účastníkům konference budou proplaceny cestovní náklady na základě doložení jízdenek. V případě potřeby bude
účastníkům konference poskytnuto a uhrazeno ubytování ve dvoulůžkovém pokoji ze dne 8. 6. 2015 na 9. 6. 2015.
Projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003,
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

www.inkluze.upol.cz

9.30–11.00 ZAHÁJENÍ
		 Artemis Sakellariadis, ředitelka Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol (UK)
		
Jan Michalík, Tomáš Habart: Společné vzdělávání jako výzva pro české školství – možnosti a pří		 ležitosti v souvislosti s novelou školského zákona a výstupy projektu SPIV

