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KONFERENCE 

k projektu „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol                   

a druhého stupně základních škol“ 
 

KDY:  Čtvrtek, 17. května 2012, od 13:00 hod. 

KDE:  Aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc 

  

Program konference: 

12:30 – 13:00  Prezence účastníků konference. 

13:00 – 13:10  Zahájení konference - prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. - hlavní řešitel projektu, děkanka PdF 
UP v Olomouci. 

13:10 – 13:35  Představení projektu „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně 
základních škol“ - prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. – hlavní 
řešitelé projektu. 

13:35 – 14:00  Reflexe prvního kurzu „Základy speciální pedagogiky“. Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.,  
Mgr. Dita Finková, Ph.D., Mgr. et. Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. 

14:00 – 14:25 Reflexe druhého kurzu „Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami“. 

Seznámení s počítačovými programy a přístroji, které lze uplatnit v logopedické diagnostice                    

a intervenci (přístroje Logohelp 1 a Logohelp 2, specializovaný software). Doc. Mgr. Kateřina 

Vitásková, Ph.D., Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D. 

14:25 – 14:50  Reflexe třetího kurzu „Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami“. 
Mgr. Jiří Langer, PhD., Mgr. Pavel Kučera 

14:50 – 15:15  Reflexe realizovaných kurzů pohledem absolventa. Mgr. Ludmila Braunová – absolventka kurzů 

15:15 – 15:40 Zpráva o supervizi v rámci projektu ESF „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého 
stupně základních škol“- Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – supervizor projektu, ředitelka USS 
PdF v Olomouci. 

15:40 – 15:50  Přestávka. 
Workshopy: 
15:50 –17:20  Praktický workshop „Specifika práce s jedinci s behaviorálními poruchami“  

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. 
15:50 – 17:20  Praktický workshop „Řešení problémových situací klientů a pomáhajících pracovníků“  

Mgr. Jiří Kantor 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese: kurzy-spp@seznam.cz. 

http://www.kurzy-spp.upol.cz 


