POZVÁNKA
NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI PROJEKTU

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem –
Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání
– metodická podpora (APIV A)
Konference projektu proběhne dne 30. 11. 2022 (středa) od 9.00 hod.
prezenčně v Národním pedagogickém institutu ČR – Senovážné náměstí 872/25,
Praha 1 – Nové Město, Konferenční centrum.

Konferencí provází moderátor Mgr. Josef Dašek.
Tlumočení z/do českého znakového jazyka zajištěno.
V případě nepříznivé covidové situace bude konference přesunuta do online formy.
Vaši účast, prosím, potvrzujte nejpozději do 24. 11. 2022 na email: dana.alansari@npi.cz.

Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Petra Kolářová
Hlavní manažerka projektu APIV A

PROGRAM
09.00 – 09.30

Registrace účastníků a networking

09.30 – 10.00

Zahájení konference, úvodní slovo

10.00 – 10.20

Co je společné vzdělávání?
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Klíčová aktivita 5 – Vytvoření referenčního rámce pro český znakový jazyk
10.20 – 11.15

o
o

o

11.15 – 11.30

Vytvoření RR pro ČZJ pro úrovně A1–B2
Přenositelné klíčové zkušenosti získané při tvorbě RR pro ČZJ pro úrovně A1–B2:
zaměřeno na validaci, překlady/tlumočení a tvorbu přístupného webu
Jak nejlépe využít výstupy KA5: Referenční rámec pro znakové jazyky, Popisy českého
znakového jazyka pro úrovně A1- B2 a Glosář

Coffee break
Klíčová aktivita 4 – Výuka českého jazyka jako druhého jazyka

11.30 – 12.30

o
o

o

Jazykový test z češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem
Využití vybraných diagnostických a metodických materiálů vytvořených v projektu
v pedagogické praxi
Metodické a výukové materiály pro podporu osvojování češtiny jako druhého jazyka
u žáků – cizinců

12.30 – 13.00

Klíčová aktivita 3 – Příprava programů DVPP pro oblast společného vzdělávání

13.00 – 14.15

Přestávka na oběd v 5. patře budovy C
Prohlídka posterů o průběhu, výstupech a naplnění cílů jednotlivých KA

14.15 – 15.30

Kam kráčí inkluze? – sympozium
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

15.30 – 16.30

Klíčová aktivita 2 – Školy na cestě k inkluzi – výzkum inkluzivních procesů ve vzdělávání

16.30 – 17.00

Závěr konference

