Akce Pedagogické fakulty MU v rámci Týdne pro inkluzi
www.tydenproinkluzi.cz
PONDĚLÍ 17.10.2016
„Integrovaný předmět - Didaktika + Praktický jazyk“ – KAJ PdF MU a ZŠ Horáckého nám. (Brno)
Seminář je zaměřen na výuku didaktiky anglického jazyka. Jedná se o výuku praktického jazyka a
didaktik, která probíhá integrovaně a zčásti v centrech aktivit
(http://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/7603/prace-v-centrech-aktivit.html/). Představeny budou zkušenosti
s využitím center a s inkluzí.
Semináře se zúčastní: Mgr. Ivana Melichárková (ZŠ Horáckého nám., Brno)
Místo a čas: Poříčí 9, uč. 57; od 9:20-11:55h.
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Oaklandová (PdF MU)
Seminář je určen pouze studentům AJ PdF MU, výuka bude probíhat v angličtině, vstup hosta bude v češtině.

„Začleňování žáků se speciálními potřebami do škol má pozitivní výsledky“ – KSpP PdF MU (Brno)
Beseda pro studenty o inkluzivním vzdělávání dívky s Downovým syndromem. Studenti budou
seznámeni s podmínkami vzdělávání a zkušenostmi z pohledu matky. Matka i dcera budou k dispozici
pro dotazy studentů a diskusi.
Přednáší: Dagmar Pekařová
Místo a čas: Poříčí 9, uč. 66; od 14:50-16:30h.
Kontaktní osoba: PhDr. Ilona Fialová, Ph.D. (PdF MU)
Seminář se určen studentům speciální pedagogiky.

ÚTERÝ 18.10.2016
„Inkluze v předškolním vzdělávání a v základním školství v Norsku“ - katedra ČJL PdF MU a hosté,
ředitelé ZŠ a MŠ (Brno)
Beseda představuje zkušenosti pedagogů získané během návštěv norských mateřských škol a základní
školy v září 2016 ve městě Drammen. Zaměřena bude na systémové otázky začleňování dětí se
vzdělávacími problémy zapříčiněnými různými okolnostmi povahy fyziologické, psychické nebo
sociální.
Besedy se zúčastní: Mgr. Dana Komárková, ředitelka MŠ nám. Svornosti; Mgr. Blanka Kloudová,
ředitelka ZŠ Horní; PaedDr. Ivo Martinec, CSc., PdF MU Brno
Místo a čas: Poříčí 31, uč. 27; od 14:30-16h.
Kontaktní osoba: PaedDr. Ivo Martinec, CSc. (PdF MU Brno)
Volně přístupné, přihlášení vítáno na: rozborilova@ped.muni.cz nebo 54949 7759

1

STŘEDA 19.10.2016
„Kurikulum pro všechny“ – katedra ČJL PdF MU (Brno) a hosté (NÚV Praha, ZŠ Praha)
Dvě přednášky seznamují s koncepcí upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, využitím podpůrných opatření v hodinách českého jazyka a na praktických ukázkách
představí práci s žáky se specifickými poruchami učení na základní škole v hodinách českého jazyka.
Přednáší: Ing. Renata Votavová, NÚV Praha; PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Praha
Místo a čas: Poříčí 9, uč. 50; od 11:10-13:45
Kontaktní osoba: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. (PdF MU, Brno)
Volně přístupné

„Jak se žije a studuje s… Tentokrát na téma autismus“ – IVIV PdF MU a ICV MENDELU (Brno)
Filmový podvečer s besedou s člověkem s osobní zkušeností doplněný výstavou a knihami k tématu.
Jedná se o první z cyklu podvečerů, které představí životy lidí s postižením či znevýhodněním.
Součástí bude vždy promítání a beseda s člověkem s osobní zkušeností na dané téma. Cyklus je
pořádán díky spolupráci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Institutu celoživotního
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Další filmový podvečer připravujeme na jaro 2017.
Program:





od 16h. - výstava obrazů, obrázků a výrobků (výstava potrvá do 19:30h.)
16:10h. – představení knih na téma autismus s ukázkami z knihy Naoki Higašida A proto skáču
(2016) o vnitřním světě třináctiletého chlapce s autismem
16:30h. - promítání filmu Sněhový dort (Snow Cake) se S. Weaver a A. Rickmanem
18:30h. - beseda s absolventem VŠ s Aspergerovým syndromem

Místo a čas: Poříčí 31, uč. 36; od 16-19:30h. (další filmový podvečer bude na jaře 2017)
Kontaktní osoby: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (PdF MU, Brno), Mgr. et Mgr. Monika Vrtělová
(Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU)
Volně přístupné

„Snadno srozumitelné informace pro lidi s mentálním postižením" – KSpP PdF MU (Brno) a SPMP
Přednáška seznamuje se způsoby, jak přepisovat informace pro osoby s mentálním postižením do
srozumitelné formy, o právech všech lidí na informace a o formách, jak je poskytovat. Součástí
přednášky budou i témata mezilidské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením.
Přednáší: Mgr. Barbora Uhlířová (SPMP)
Místo a čas: Poříčí 9, uč 50; od 16:20-18:20h.
Kontaktní osoba: PhDr. Ilona Fialová, Ph.D. (PdF MU)
Volně přístupné

2

ČTVRTEK 20.10.2016
"Výuka ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením" – KRJaL PdF MU (Brno)
Přednáška o výuce ruského jazyka pro studenty se zrakovým postižením. Představena budou
specifika osvojování ruského jazyka z pohledu didaktického i praktického, např. osvojení nové
nelatinkové abecedy (psaná, tištěná a počítačově zpracovaná podoba). Přednášky se zúčastní
studenti se zrakovým postižením, kteří seznámí s vlastními zkušenostmi.
Místo a čas: Poříčí 31, uč. 42; od 9:20-11:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D. (PdF MU, Brno)
Volně přístupné

„Školou to začíná, ale nekončí, aneb bez práce nejsou koláče“ – IVIV PdF MU a AGAPO, o.p.s. (Brno)
Seminář se bude věnovat podpoře mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami při vstupu do
pracovního života. Cílem je představit nástroje, které mohou jejich pracovnímu uplatnění pomoci. Jak
motivovat žáky k práci? Čím lze doplnit výuku? Kdo/co nás v tom podpoří? Těmito otázkami se
budeme zabývat a rádi bychom o nich diskutovali i s Vámi,… protože školou to nekončí.
Místo a čas: Poříčí 7, uč. 10; od 14:30-16h.
Kontaktní osoba: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (PdF MU)
Volně přístupné

PÁTEK 21.10.2016
„FAME - Fun with American Music for Everyone, aneb Hudba nás spojuje – Music unites us“ – KAJ
PdF MU pro ZŠ Cyrilometodějská (Brno)
Workshop s hudbou, angličtinou a zábavou. Studenti katedry anglického jazyka a literatury PdF MU
nabízí žákům 1. stupně ZŠ workshop, při kterém budou zpívat a učit žáky písničky v angličtině. Ty jsou
choreograficky zpracované tak, aby žákům usnadnily porozumění. Na této základní škole se vzdělává
množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou do aktivit rovněž začleněni.
Students from the Department of English Language and Literature are going to do a workshop for
primary school children where they will sing and teach the children songs in English which are
choreographed to help the children understand. They will visit a school which has a large number of
children with special learning needs and the children will be involved throughout.
Místo a čas: ZŠ Cyrilometodějská, v dopolední výuce
Kontaktní osoba: Ailsa Randall, M.A. (PdF MU, Brno)
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„Profil na jednu stránku“ – organizace Quip pro studenty PdF MU
Kurz o nástroji, který velice účinně napomáhá při začleňování dětí i dospělých.
Profil na jednu stránku je srozumitelně a jednoduše napsaný souhrn základních informací o člověku a
o způsobech, jak jej co nejlépe podpořit. Pomáhá lidem (v různých životních situacích) uvědomit si
své silné stránky a ujasnit si to, co je pro ně důležité. Dává také možnost toto sdělit ostatním lidem.
http://www.kvalitavpraxi.cz/nabidka-vzdelavani/kurzy-na-klic/profil-na-jednu-stranku-na-klic/
Místo a čas: Poříčí 31a, CVIDOS (učebna bude upřesněna po přihlášení); od 9-13:15h.
Kontaktní osoba: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (PdF MU)
Kurz je určen studentům PdF MU, přihlášení nutné na: prochazkova.lucie@ped.muni.cz

AKCE PRŮBĚŽNÉ A/NEBO NAVAZUJÍCÍ
„Společné vzdělávání v tělesné výchově pro děti mladšího a staršího věku“ – katedra TV PdF MU ve
spolupráci se SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené (Brno)
Kurz CŽV je zaměřený na společné cvičení žáků se SVP a žáků intaktních v rámci tělesné výchovy.
Cílem kurzu je seznámení s jednotlivými druhy vyrovnávacích cvičení, psychomotorickými zdravotně
zaměřenými aktivitami, netradičními pohybovými aktivitami, tanečně-pohybovou výchovou a
drobnými hrami. Stěžejní součástí kurzu jsou praktické ukázky.
Termín: 24.10.2016
Místo a čas: Poříčí 7, tělocvična; od 14-18h. (prezence od 13:30)
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (PdF MU)
Přihlášení nutné, více informací na: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

„Dobrý učitel v inkluzivní třídě z pohledu studentů“ – katedra pedagogiky PdF MU (Brno)
Aktivní a reflektující zapojení studentů v rámci několika předmětů společného základu s cílem
reflektovat svoje pojetí dobrého učitele v inkluzivní třídě, zkušenosti a propojit teorii s praxí.
Studenti mají za úkol zpracovat esej, se kterou bude pracováno v předmětech společného základu
(úvod do pedagogiky a psychologie, seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika
výchovy). Pohled studentů na profesi pedagoga v inkluzivní třídě bude reflektován i v předmětu
sebezkušenostní příprava na profesi v navazujícím ročníku. Cílem bude také komparovat toto
studentské pojetí s prvními zkušenostmi z praxí ve druhém ročníku studia po absolvování
asistentských praxí. Analýza esejí o dobrém učiteli bude zaměřena na prvky inkluzivního přístupu.
Termín: v průběhu semestru podzim 2016 i následujících semestrů
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (PdF MU)
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„Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBTTM)“ –
IVIV PdF MU (Brno) ve spolupráci s odborníky ze zahraničí (Slovensko, Velká Británie)
Kurz CŽV představuje pohled behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a
sociálnímu prostředí. Kurz se věnuje teorii aplikované behaviorální analýzy (ABA) i její aplikaci v praxi.
Absolventi porozumí základním metodám a technikám měření chování, postupům při učení
adaptivních dovedností a redukci problémového chování. Techniky ABA se uplatňují v přirozeném
prostředí, včetně školy, nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.
Termíny: říjen-listopad 2016
Přednášející: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA; prof. Michael Keenan, PhD., BCBA-D; prof. Karola
Dillenburger, Ph.D., BCBA-D
Kapacita kurzu pro podzim 2016 je naplněna, přihlášení možné na jaro 2017:
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy
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