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NABÍDKA
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V PROGRAMU HYPO
Kurz č. 7 Prevence specifických poruch učení a chování v předškolním a raném
školním věku – program HYPO, který je určen speciálním pedagogům
školských poradenských zařízení, školním speciálním pedagogům, učitelům
MŠ a 1. stupně ZŠ, příp. učitelům provádějícím reedukace specifických
poruch učení.
Vzdělávací obsah kurzu: Kurz se skládá z teoretického a praktického bloku
zaměřeného na způsob práce s programem HYPO. Teoretický blok se zabývá
pedagogickou a speciálně pedagogickou diagnostikou dítěte se specifickými
vzdělávacími potřebami a kontrolou účinnosti individuálně vzdělávacího plánu.
Praktický blok se zaměřuje na metody a formy práce s programem HYPO –
v této části kurzu frekventanti již přímo pracují s materiálem, který je rozdělen
po týdnech a seznámí se s dílčími úkoly a hrami při vedení individuálním
a skupinovém.
Cílem kurzu je předcházení školní neúspěšnosti u dětí formou posilování
percepčně kognitivních funkcí a pozornosti u dětí ve věku 5–8 let.
Absolventům kurzu bude vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
pořádaného v systému DVPP podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů. Kurz byl akreditován jako vzdělávací akce
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 33946/2013-1-704.
Počet hodin: celkem 6 vyučovacích hodin (kurz je jednodenní).
Termín: 2. 12. 2014 (úterý od 13:00–17:30, uzávěrka přihlášek 28. 11. 2014)
Další termín zatím nebyl stanoven, v případě větší skupiny lze termín sjednat
po dohodě. Předběžně jednodenní odpolední kurz v době 13:00–17:30.

Místo konání: školicí salónek Domova mládeže Střední školy strojní, stavební
a dopravní, Truhlářská 3, Liberec 2 (vysoká budova naproti PPP Liberec).
Odborný garant a lektor: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Cena kurzu: 800 Kč.
K programu HYPO je třeba zakoupit materiály v ceně 2.000 Kč přímo od autorky
programu HYPO PhDr. Michalové, Ph.D. v den konání kurzu. Cena za materiály
je konečná – materiály jsou kopírovatelné. V případě 4 a více účastníků z jedné
instituce bude na materiály k programu HYPO poskytnuta sleva 25 %.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010.
V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci
na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte IZO školy/školského zařízení. Školné
lze uhradit také v hotovosti v místě konání kurzu.
Přihláška v elektronické podobě je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde,
ve formátu doc umožňujícím úpravy zde a naleznete ji také na webových
stránkách ISPS. Přihlášku laskavě zašlete nejpozději 7 dnů před vybraným
termínem kurzu, u přihlášek doručených později již nemůžeme zaručit
zařazení ve zvoleném termínu.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu info@socped.cz nebo písemně poštou na
uvedenou korespondenční adresu.
Odesláním přihlášky v elektronické podobě a připsáním kurzovného na náš účet
budete zařazeni mezi účastníky. Změna osoby účastníka je možná bez poplatku,
storno poplatek při odhlášení 3 a méně dnů před konáním kurzu činí 50 %
z uhrazeného školného.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách www.socped.cz,
na tel: +420 725 952 351 nebo na našem e-mailu info@socped.cz.
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