Pozvánka na pracovní workshop
Srdečně Vás zveme na pracovní workshop na téma – zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se

speciálními vzdělávacími potřebami v regionu Ústeckého kraje – prostřednictvím představení
a praktické ukázky nově vytvořených vzdělávacích programů a výsledků pilotního ověření v projektu
„Učíme se být odpovědní“, reg.č. CZ.1.07/1.2.35/01.0006
Workshopy se uskuteční dle následujícího harmonogramu:
Datum a čas
18. 2. 2014
od 14,00

25. 2. 2014
od 14,00

27. 2. 2014
od 14,00

Místo konání
Rekvalifikační a
informační
centrum s.r.o.
Báňská 287, Most

Sportovní
soukromá základní
škola s.r.o.
Podkrušnohorská
1677, Litvínov

Sportovní
soukromá základní
škola s.r.o.
Podkrušnohorská
1677, Litvínov

Téma
1. Myšlenkové mapy a metodické listy pro vytvoření a
rozvinutí principu otevřené mateřské školy
2. Metodiky pro děti mateřských škol a přípravných ročníků
základních škol pro usnadnění přechodu dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami z mateřské do základní školy
3. Metodiky pro žáky základních škol pro usnadnění přechodu
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní na
střední školu
Na příkladu pilotního ověření vytvořených metodik v Mateřské
škole Obrnice a Základní škole Obrnice.
1. Myšlenkové mapy a metodické listy pro vytvoření a
rozvinutí principu otevřené mateřské školy
2. Metodiky pro děti mateřských škol a přípravných ročníků
základních škol pro usnadnění přechodu dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami z mateřské do základní školy
Na příkladu pilotního ověření vytvořených metodik v Mateřské
škole Gorkého, Litvínov (pobočka Gorkého a Bezručova).
1. Metodiky pro žáky základních škol pro usnadnění přechodu
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základní na
střední školu
Na příkladu pilotního ověření vytvořených metodik na
Sportovní soukromé základní škole, Litvínov

Svou účast prosím potvrďte do 14. 2. 2014 prostřednictvím přiložené přihlášky, kterou zašlete buď
emailem (bartipanova@ric-most.cz), faxem (476 104 912) nebo doručte osobně či poštou na adresu
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Báňská 287, 43401 Most
Během každého workshopu bude připraveno pohoštění a budou zdarma k dispozici vytvořené
metodiky (viz krátký popis metodik v příloze pozvánky) a myšlenkové mapy.
Děkujeme předem za Váš čas a těšíme se na Vaši účast!
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bařtipánová, tel. 739 046 457, email: bartipanova@ric-most.cz

Popis metodik:
Podpůrné programy pro děti od 3 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami
podporující přechod z MŠ do ZŠ
a) My se školy nebojíme
Přibližuje zážitkovou formou budoucím prvňáčkům základní školu. Seznámuje je s prostředím školy,
třídami, odbornými učebnami, tělocvičnou, učebnou PC apod. a samozřejmě je motivuje k
pohodovému vstupu do školy. Součástí programu je i setkání s budoucími učiteli, vyzkoušení si
základních dovedností potřebných k úspěšnému zvládnutí 1. třídy. Program počítá s účastí rodičů s
cílem ukázat jim smysluplnou přípravu na první třídu, metody a formy práce s dítětem. Je koncipován
v časovém rozsahu 6 lekcí.
b) Maxík
Stimulační program vhodný pro předškoláky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřen na
nácvik pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, grafomotorické dovednosti,
matematickou představivost či koncentraci pozornosti. Program je koncipován v časovém rozsahu 15
lekcí. Do programu se mohou zapojit i rodiče dětí.
c) Hrajeme si s počítačem
Program je zaměřen na praktickou ochutnávku dětských výukových programů (Dětský koutek 1-5 od
firmy Terasoft) na PC přímo v prostředí budoucí základní školy. Program je koncipován jako 3 lekce a
využívá společnou práci dětí i rodičů.

Školní podpůrné programy pro žáky posledních ročníků základní školy se speciálními
vzdělávacími potřebami podporující přechod ze ZŠ na střední školu nebo učiliště
a) Interkulturní dílny
Program byl vytvořen na podporu multikulturního vzdělávání a na podporu rovného zapojení žáků z
kulturně či sociálně odlišného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu. Program zahrnuje 5 dílen:
1) Interkulturní dílna – ukazuje žákům, že na světě je místo pro každého
2) Proti předsudkovou dílnu – ukazuje prostřednictvím vlastního prožitku, jaké je to být v
pozici diskriminovaného, jak vlastní úsudek ovlivňuje naše chování, či jak se předsudkům
bránit
3) Jak se žije s handicapem – na podporu myšlenky, že být postižený neznamená být
neschopný.
4) Osobnostní a sociální rozvoj žáků – vedoucí k sebepoznání, vyhodnocení míry
sebeuvědomění a posílení sebeuvědomění žáků včetně uvědomění si hodnotového a
postojového utváření osobnosti žáků
5) Jakou kariéru si mohu vybudovat – pro uvědomění si budoucnosti s ohledem na volbu
povolání a výběru střední školy
Každá z dílen má časovou dotací 10 vyučovacích hodin.
b) Student
Program se soustředí na poskytování individuálního a skupinového poradenství a podpory žákům
ohroženým předčasným ukončením školní docházky při jejich přechodu ze ZŠ na SŠ. Jedná se o
pravidelnou asistenci experta s cílem individuálně i skupinově monitorovat práci s danými žáky,
asistovat při plnění či neplnění úloh a motivovat je a případně i rodiče k neukončování školní
docházky a správnému určení další vzdělávací kariéry.

