Pozvánka na konferenci
Školou bez překážek
- příklady dobré praxe ve vzdělávání
žáků se specifickými poruchami učení a chování
dne 25. 9. 2012 od 9:30 do 17:00 hodin
Břevnovský klášter
Markétská 1/28 Praha - Břevnov
Konference je určena členům managementu a pedagogickým pracovníkům základních škol regionů ČR, poradenským pracovníkům
PPP a SPC v regionech ČR, rodičům žáků se specifickými poruchami učení a chování (dále jen SPUCH), studentům učitelských
oborů na vysokých školách a ostatním zájemcům o problematiku SPUCH. V rámci odborného programu budou představeny výstupy
a produkty vytvořené v rámci projektu OPVK Školou bez překážek reg. č.CZ.1.07/1.2.00/14.0130,v praxi ověřené reedukační metody práce s žáky s SPUCH. Účastníci se seznámí s aktuálními poznatky se vzděláváním žáků s SPUCH v příspěvcích tuzemských
a zahraničních expertů (tlumočení zajištěno). V návaznosti (od 15 hodin) proběhnou poster-prezentace pilotních škol spojené s diskusí metodických postupů v podpoře žáků s SPUCH na základních školách v ČR.
Dopolední část: Konferenční sál Břevnovského kláštera (9:00 - 12:30 hod)
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

9:30 - 9:45

doc. Vanda Hájková - Somatopedická společnost, o.s.

Zahájení konference

9:45 - 10:00

RNDr. Karolina Šolcová - Somatopedická společnost, o.s.

Představení projektu „Školou bez překážek“

10:00 - 10:35

Dr. Gavin Reid
Visiting Professor at the University of British Columbia & Independent
Consultant on Learning Disabilities, Canada.

Specifické poruchy učeni: identifikace
překážek v učení
a možnosti jejich překonávání

10:35 - 10:50

Přestávka

10:50 - 11:20

Prof. PhDr. Petr Ondráček - Evangelische Fachhochschule
Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum, BRD

Specifické poruchy chování

11:30 - 12:10

Ing. Libuše Novotná, Mgr. Alena Sobotová a kol. - Rolino, s.r.o.,
ZŠ U Soudu v Liberci, Somatopedická společnost, o.s.

Metody práce s žáky se SPU
na základních školách - příklady dobré praxe

12:15 - 12:30

Mgr.Martina Chmelová - Alfa Human Service

Možnosti práce s rodiči žáků se SPUCH

12:30

Závěr dopolední části
Odpolední část: Salonek Břevnovského kláštera (15:30 - 17:00 hod)

15:30

Prezentace škol Ústeckého a Libereckého kraje ( á 20 min)
Poster prezentace: ZŠ Prof.Matějčka v Mostě, (Ústecký kraj )
Poster prezentace: Role spec.pedagoga na ZŠ U Soudu v Liberci (Liberecký kraj)

16:20

Prezentace škol Pardubického a Středočeského kraje ( á 20 min)
Poster prezentace: ZŠ Komenského v Jílovém u Prahy (Středočeský kraj)
Poster prezentace: ZŠ Mistra Choceňského v ChocnI (Pardubický kraj)

17:00

Závěr konference

Účastníci konference obdrží sborník konferenčních příspěvků a DVD s odborným videodokumentem „Školou bez překážek“. Vstup
pro pedagogické pracovníky z regionálního školství a členy Somatopedické společnosti, o.s. je bezplatný. Registrace účastníků
na http://dysportal.alfabet.cz do 15. 9. 2012. Organizátor si vymezuje právo uzavřít registraci dříve v případě vyčerpání kapacity
jednacího sálu. Více informací o místě konání a dopravě na www.brevnov.cz

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Somatopedická společnost, o.s. jako odborné sdružení pedagogů a poradenských pracovníků ve školství, kteří se věnují
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí „speciálních“ i běžných škol, připravila pro své členy
i pro nejširší pedagogickou obec odbornou konferenci „Školou bez překážek“.
Aktivní účast v odborném programu, který je věnován převážně metodickým aspektům vzdělávání žáků se
specifickými poruchami učení a chování na základních školách, přijali zahraniční odborníci Dr. Gavin Reid z Vancouveru (Kanada) a Prof. PhDr. Petr Ondráček z Bochumi (Německo).
Konference Vám umožní seznámit se s příklady dobré praxe a s osvědčenými metodickými postupy v práci s žáky
se SPUCH na základních školách prostřednictvím příspěvků příspěvků Ing. Libuše Novotné, Mgr. Aleny Sobotové,
Mgr. Martiny Chmelové a dalších odborníků. Máte příležitost navázat pracovní také neformální kontakty s pedagogy
a s poradenskými pracovníky regionů ČR, sledovat prezentace škol, které na cestě k úspěšnému vzdělávání žáků se
SPUCH podnikly významné kroky.
Přejeme Vám hodně zajímavých a inspirativních zážitků a příjemně strávený čas
v malebném prostředí pražského Břevnovského kláštera.
Za organizační výbor konference

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D,
předsedkyně Somatopedické společnosti, o.s.,

RNDr. Karolina Šolcová,
manažerka projektu Školou bez překážek
Konference je pořádána v rámci stejnojmenného projektu OPVK CZ.1.07/1.2.00/14.0130 spolufinancovaného z ESF
a státního rozpočtu ČR.

Dr. Gavin Reid
Významný světový expert na problematiku specifických poruch učení, je konzultantem CCET (Centre
for Child Evaluation and Teaching) a působí momentálně jako pedagogický psycholog v REACH Learning Center v kanadském Vancouveru. Externě vyučuje na Universitě v Edinburghu. Je zahraničním
konzultantem Kanadské akademie terapeutů a tutorů a zakladatelem modelové školy pro děti s SPU
ve Velké Británii.
Účastnil se či spolupořádal více než 600 odborných konferencí a seminářů v cca 45 zemích světa
(Norsko, Dánsko, Německo, USA, Nový Zéland, Hong Kong, Singapur, Island, Polsko, Irsko, Slovensko,
Estonsko, Řecko, Česká republika, Rakousko, Slovinsko, Izrael, Egypt, Kanada, Kuwajt, Maďarsko atd.)
Je autorem více než 21 tištěných publikací věnovaných dyslexii, specifickým poruchám učení, publikuje převážně ve Velké Británii, ale v překladu byly jeho práce vydány i v jiných zemích (Polsko, Kuvajtaj.)
Je spoluautorem diagnostického nástroje Special Needs Assessment Profile - SNAP.
Prof.Dr. Petr Ondráček
Pedagog a psycholog, profesor na evangelické vysoké škole v Bochumi (SRN). Odborné zaměření
na teorii a didaktiku/metodiku léčebné pedagogiky (Heilpädagogik) především u osob s poruchami
chování. Publikační činnost odpovídá odbornému zameření (učebnice léčebné pedagogiky, didaktiky
a metodiky léčebné pedagogiky, speciální léčebné pedagogiky, poradenské činnosti v léčebné pedagogice etc.). V České republice vyšla jeho publikace „Františku, přestaň konečně zlobit, nebo...“ Podílel
se na vypracování evropského studijního oboru Bachelor of Inclusion Studies. Spolupracuje s universitami v Ruské federaci (Vologda, Kursk), Profesor h.c. na Státní pedagogické universitě ve Vologdě.

