POZVÁNKA

Na workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy
základních škol - předávání odbornosti ze strany pedagogickopsychologických poraden pro základní školy
Realizační tým Vás v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice
srdečně zve do
Konice
7. 12. 2016 10 -12 hod.
Místo konání: Zámek Konice (první patro)
Přihláška: do 30. 11. 2016 na https://goo.gl/forms/xGaLkGnFJEQluQBx1
Lektor: Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického
centra Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov
Program:
 školní zralost (problematika školní zralosti a připravenosti, ukázky kreseb
zralých a nezralých žáků, možnosti přípravy pro školu, problematika
předčasného zaškolení, odkladů školní docházky)
 kresba jako diagnostický nástroj, možnosti využití v pedagogické praxi
 profesní orientace (možnosti diagnostiky a psychologické intervence,
sdělení odkazů na webové stránky s možnostmi testů zájmů)
 školní neúspěšnost (analýza zpráv/y z psychologického vyšetření,
vysvětlení problematických míst, současné možnosti a meze sdělování
informací škole, ukázka /sebezkušenost/ psychologického vyšetření s
přizpůsobením věkové kategorii dospělé populace)
 specifické poruchy učení a chování (ukázka písma žáka s poruchami
učení, možnosti opatření, psychologické a speciálně pedagogické
intervence)
 výchovné obtíže u dětí různého věku (možnosti psychologické
intervence pracovníka PPP, problematika ADHD, ADD)
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 diskuze, odpovědi odborníka z PPP na dotazy účastníků workshopu
 doporučení literatury a webových odkazů užitečných pro výše uvedenou
problematiku pro učitele
Okrajově bude dle potřeb účastníků probrána problematika:
 metodika prevence rizikového chování (problémy se zařazením do
kolektivu, šikana, krádeže, drogové experimenty, útěky z domova,
sebepoškozování, možnosti psychologické intervence pracovníka PPP)
 intervenční programy v „problémových třídách – kolektivech“
zaměřené na týmovou spolupráci a ošetření ostrakizace či šikany
 mimořádně nadaní žáci (možnosti diagnostiky a zařazení dětí do
vzdělávání)

Srdečně zve
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Kateřina Vičarová, Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Pavla
Valentová, Mgr. Jana Procházková a předsedkyně MAS Region HANÁ z.s. Mgr.
Marta Husičková
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