Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vám v rámci projektu MAP II ORP Strakonice,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074, nabídnout následující seminář zaměřený na rozvoj
potenciálu každého žáka a rovné příležitosti. Seminář je určen pro pedagogy ZŠ a MŠ.

Název: Připravené prostředí snoezelen pro podporu společného vzdělávání
Hodinová dotace:8 vyučovací hodiny
Realizátor projektu: MAS Strakonicko,z.s.
Akreditace MŠMT č.j. MSMT-32837/2016-2-829
Lektor Dagmar Mega
Datum a čas konání: úterý 12.3.2019 od 9:00 hodin
Místo konání: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430
Obsah školení:








Účastníci si formou videoukázek a praktických nácviků osvojí základy nastavení
multisenzorického prostředí – snoezelen koutků – aplikovatelné i v běžných třídách, které
usnadní práci s žáky se specifickými potřebami (ADHD, PAS, Specifické poruchy učení a
chování) a usnadní jim učení a začlenění do kolektivu.
Budou prezentovány také videoukázky a zahraniční trendy (z odborných stáží a stínování
z Velká Británie, Německa ad.) v této oblasti jako příklady dobré praxe vhodné k aplikaci
v českém školním prostředí. Přenositelnost britského modelu (i německého – workshopy a
konference vedené Prof. Kristou Mertens – snoezelen jako pedagogicko-podpůrný přístup)
do české pedagogické praxe byla prověřena více než pětiletou praxí v centru Akropolis
v Uherském Hradišti, které disponuje souborem multisenzorických místností a úzce
spolupracuje se školami v regionu a realizuje programy pro školní kolektivy, i děti s ADHD,
poruchou autistického spektra, poruchami pozornosti ad.
Účastníci si osvojí jednoduché techniky a získají větší přehled o pomůckách pro rozvoj
smyslového vnímání. Zařazením vybraných smyslových podnětů pomocí těchto technik a
pomůcek do vzdělávacího procesu docílí zlepšení kognitivních funkcí žáků – zaměříme se
zejména na podporu soustředění a komunikaci.
Účastníci si v rámci prožitkových částí ověří účinky připraveného prostředí snoezelen, zažijí si
jeho vliv na emoční naladění jedince a budou jej umět lépe využít jako účinný prostředek
při společném vzdělávání, který jim umožní snadněji zvládnout rozdílné potřeby žáků.

Cíl semináře: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s přínosy multisenzorického
prostředí snoezelen a jeho využitím v pedagogické praxi pro společné vzdělávání.

Počet účastníků je omezen – 15 lidí

Přihlášku na seminář zasílejte na: lag.strakonicko@seznam.cz,

