Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Pardubice, Mozartova 449, PSČ 53009

www.ccvpardubice.cz

E-mail: pardubice@ccvpardubice.cz

KÓD AKCE: 1801100 Studium pro asistenty pedagoga
Termín konání: 14.9.2019 – 11.5.2020
MÍSTO KONÁNÍ: Mozartova 449, Pardubice
Téma
I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní
pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální
8:00 – 16:30 vzdělávací potřeby
10h
2. Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost,
spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem
III. Systém péče o žáka
2. Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické
pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga)
Datum
Sobota
14. 9. 2019

I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
3. Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů
6. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního
8:00 – 16:30 prostředí třídy
10h
II. Podpora žáka
1. Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

Lektor

Mgr. Jakub Vávra

Sobota
12. 10. 2019

IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci
asistenta pedagoga
1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se
8:00 – 15:00 žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání.
8h
2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí.

Mgr. Jakub Vávra

Pondělí
11. 11. 2019

II. Podpora žáka
3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na
potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky
8:00 – 16:30 4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na
10h
vyučování

PhDr. Jana Mervartová

Sobota
30. 11. 2019

Pondělí
16. 12. 2019
8:00 – 15:00
8h
Pondělí
6. 1. 2020
8:00 – 15:00
8h

II. Podpora žáka
2. Základy psychohygieny učení
5. Základní znalosti řešení výchovných problémů
IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci
asistenta pedagoga
3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením. Možnosti
mediace mezi školou, rodinou a žáky.
4. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky
5. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga- strategie vedení
rozhovoru, komunikační techniky, struktura rozhovoru. atd...

Mgr. Jakub Vávra

PhDr. Jana Mervartová

PhDr. Jana Mervartová

Sobota
1. 2. 2020
8:00 – 16:30
10h
Pondělí
2. 3. 2020
8:00 – 15:00
8h

I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
4. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka
5. Základy didaktické a výchovné činnosti
II. Podpora žáka
2. Základy psychohygieny učení
5. Základní znalosti řešení výchovných problémů
III. Systém péče o žáka
1. Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských
poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové
intervence, nestátních neziskových organizací)
3. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení
s pracovníky v pomáhajících profesích a s policií ČR.

II. Podpora žáka
6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních
návyků, prosociálního chování žáků
8:00 – 15:00 7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími
8h
potřebami

Mgr. Jakub Vávra

PhDr. Jana Mervartová

Sobota
4. 4. 2020

Pondělí
11. 5. 2020
od 8:00 h

Ukončení studia – obhajoba závěrečné práce

Mgr. Jakub Vávra

PhDr. Jana Mervartová
Mgr. Jakub Vávra

Praxe je v rozsahu 40 vyučovacích hodin (týden) a probíhá v akreditovaných školských zařízení CCV
Pardubice. Přehled akreditovaných škol obdrží účastníci při první přednášce.
Záznamové protokoly z praxí předloží účastníci kurzu nejpozději do: 4. 4. 2020
Přihlášku k tématu závěrečné práce předloží účastníci nejprve ke schválení lektorovi a poté odevzdají
garantovi CCV Pardubice nejpozději do: 1. 2. 2020
Ověření znalostí formou testové zkoušky proběhne: 4. 4. 2020
Vytištěnou a svázanou závěrečnou písemnou práci je třeba odevzdat nejpozději do: 4. 4. 2020
Obhajoby závěrečných písemných prací proběhnou: 11. 5. 2020 dle časového harmonogramu,
který účastníci obdrží na poslední přednášce 4. 4. 2020.

