
Harmonogram seminářů DVPP v projektu  APIV A (realizátor NÚV) pro lektory zapojené do projektu 

APIV B (realizátor NIDV)  

 

 Role ŠPP v systému podpory žáků se SVP ve škole (ZŠ, SŠ/VOŠ, VPP**) 09.05. 2018  

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 IVP a PLPP ve středním vzdělávání 16.05. 2018 

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Společné vzdělávání a kultura školy  v SŠ a VOŠ  21.05. 2018 

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí  23.05. 2018 

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Společné vzdělávání a kultura školy  pro vedoucí pedagogické pracovníky  25.05. 2018 

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Realizace vzdělávání dvouletých dětí   24.05. 2018 

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Podpora při vzdělávání dětí, žáků se SPCH   (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**)    30.05. 2018 

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Hodnocení v individualizované výuce v ZŠ  30.05. 2018 

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Strategie řízení výuky v ZŠ  06.06. 2018  

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Podpora při vzdělávání dětí, žáků s SPU a s narušenou komunikační schopností  (MŠ, ZŠ, 

SŠ/VOŠ**)     14.06. 2018 

(pozvánky rozeslány, aktuálně ještě volná místa; bližší info  sarka.valaskova@nuv.cz) 

 

 Legislativní ukotvení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ, 

VPP**)  06.09. 2018 

 

 Podpora při vzdělávání dětí, žáků s PAS  (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**)      12.09. (přednáška)  a  25.09. 

(workshop) 2018 

 

 Podpora při vzdělávání dětí, žáků se smyslovým postižením, s tělesným postižením  (MŠ, ZŠ, 

SŠ/VOŠ**)        26.09. (přednáška)  a  24.10.  (workshop) 2018 

 

 Podpora při vzdělávání dětí, žáků s lehkým mentálním postižením (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**)  

03.10.  (přednáška)  a  10.10. (workshop) 2018 
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 Komunikace školy a rodiny (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ, VPP**)  16.10. 2018 

   

 Práce s heterogenní třídou  (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**)   20.11. 2018 

 

 Vzdělávání dětí, žáků  nadaných   (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**)  03.12. 2018 

 

 Postavení asistenta pedagoga ve školském systému (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**) 16.01. 2019 

 

 Jak pracovat s dítětem, žákem  s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami   

(MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**)  11.01. 2019  (přednáška) a  15.02. 2019  (workshop) 

 

 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi (MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**) 08.02. 2019 

 

 

 

 

*  Semináře, až na výjimky, probíhají v NÚV  Praha 9, Novoborská 372 nebo Praha 10, Weilova  1271/6 

** Cílová skupina pedagogických pracovníků (pokud není uvedeno přímo v názvu vzdělávacího modulu) 

 

 

 

Připravujeme v  aktuálním roce: 

 Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky v ZŠ  

 Pedagogická diagnostika v ZŠ 

 

 

Připravujeme na první čtvrtletí roku 2019: 

 Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování   
(MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ**)  
  

 

 


