Poradenské dny ApPPP
26. - 27. 9. 2022
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
Žižkovo nám. 951,
Olomouc

26. 9. 2022
10:00 - 10:15

Zahájení konference a úvodní slovo
Mgr. Jana Hlavová, předsedkyně ApPPP

10:15 - 11:00

Motivace týmů PPP a jejich nezastupitelná role
v poradenském systému českého školství. MŠMT
Mgr. Ivana Blažková, PaedDr. Michal Černý,
Mgr. Jan Mareš, MBA

11:00 - 12:30

Podpora pedagogů pracujících s ukrajinskými dětmi/
žáky na českých školách
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
krajský metodik APIV B , NPI ČR
Cílem příspěvku je nabídnout pedagogům MŠ/ZŠ/SŠ komplexnější
metodickou podporu při integraci dětí/žáků z Ukrajiny prostřednictvím
Národního pedagogického institutu ČR. Důraz bude kladen na prezentaci
osvědčených metodických materiálů, včetně konkrétních metodických
postupů pro snazší začlenění do školního prostředí. V neposlední řadě se
zaměříme na nejčastější problémy, se kterými se setkávají pedagogové, a
na možnosti jejich řešení.

12:30 - 14:00

Obědová pauza (oběd si zajistí každý individuálně)

14:00 - 15:30

Úzkostné poruchy
MUDr. Daniela Zmeškalová
Úzkostné poruchy s cca 30% celoživotní prevalencí se řadí mezi nejčastější
psychické potíže. V České republice aktuálně pozorujeme významný nárůst
úzkostné symptomatiky u dětí a adolescentů, který souvisí s
celospolečenskými událostmi posledních let (včetně opatření spojených s
pandemií Covid-19 – lockdowny, sociální izolace, narušení školní docházky).
Již od kojeneckého věku lze identifikovat rizikové jedince s projevy
naznačujícími ohrožení dítěte možným rozvojem úzkostných poruch. Děti a
adolescenti s úzkostnými poruchami vykazují poměrně málo spontánních
remisí a mají vyšší pravděpodobnost rozvoje dalších komorbidních poruch
během dospívání a v dospělosti. Je žádoucí s dětmi v riziku a jejich rodiči
pracovat formou preventivních programů. Přednáška si klade za cíl naznačit
možnosti časného zachycení dětí a adolescentů s úzkostnými poruchami,
nabízí konkrétní tipy pro práci s úzkostí a dostupné materiály, odpověď na
otázku, co lze očekávat od spolupráce s dětským psychiatrem.
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15:30 - 16:00

Občerstvení (zajistí ApPPP)

16:00 - 17:30

Vznik ředitelské sekce (sekce pouze pro ředitele PPP)
Mgr. Jana Hlavová, Mgr. Soňa Holá

Sekce A

16:00 - 17:30

Určení funkce chování jako klíč k úspěšné intervenci.
Mgr. Diana Pavljuk

Sekce B

Dotkneme se základních principů, které dle aplikované behaviorální analýzy
ovlivňují chování a učení. Jak říkal Freud: "Není nic tak praktického, jako
dobrá teorie". Jistě budete mít na mysli i nějaké typické projevy chování
svých klientů, se kterými si lámete hlavu. Můžeme společně hledat možnosti
úpravy podmínek v prostředí tak, aby se žákům a pedagogům společně lépe
fungovalo. Lektorka je dětská klinická psycholožka a behaviorální
analytička pracující v ordinaci klinické psychologie v Novosedlicích.

16:00 - 17:30

Dynamická diagnostika v poradenském procesu
– jak a proč ji využívat?
Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

Sekce C

Během workshopu si ujasníme přínos dynamické diagnostiky, zpřehledníme
principy dynamické diagnostiky a na tomto základu najdeme vhodná místa,
kde dynamickou diagnostiku využít v běžné poradenské práci. Účastníci
budou aktivně zapojeni.

16:00 - 17:30

Nevypusť duši aneb Podpora duševního zdraví dětí
a pedagogů - škola jako zázemí pro duši
Mgr. Dominika Šinaľová, DiS.art

Sekce D

Je prokázáno, že včasně nabyté schopnosti a dovednosti v péči o duševní
zdraví mohou zabránit rozvoji mnohých duševních onemocnění, která se
nejčastěji projeví u adolescentů.
V Nevypusť duši se nebojíme mluvit o duševním zdraví a ukazujeme, jak o něj
pečovat. Víme, jak moc je pro wellbeing ve škole důležité podpořit učitele v
sebepéči a prevenci vyhoření a jak pomoci k tomu, aby vzdělávací proces
probíhal s větší radostí a úspěšností.
Příspěvek bude zaměřený především na představení programu Zázemí pro
duši, jehož cílem je zakotvit péči o duševní zdraví do života školy. Program
je vystavěný profesionály z oblasti školní psychologie, neurověd i osob se
zkušeností s duševním onemocněním v mladém věku a staví na několikaleté
praxi ve vzdělávání učitelů, středoškoláků i široké veřejnosti o duševním
zdraví a prevenci a bude procházet odbornou evaluací.
Mimo to budou představeny také další programy zaměřené na podporu
wellbeingu učitelů a žáků včetně DVPP kurzů, webinářů a online podpory na
sociálních sítích.

17:30 – 18:00

SNĚM – pro členy ApPPP – odsouhlasení nových stanov ApPPP
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27. 9. 2022
9:00 - 10:00

Testová baterie PorTex (Porozumění textu)
doc. Dr. Anna Kucharská, Ph.D., Dr. Klára Špačková, Ph.D.
Katedra psychologie PedF Univerzita Karlova
V příspěvku bude představena nová standardizovaná testová baterie
PorTex, která mapuje gramotnostní dovednosti u žáků na 1. stupni ZŠ.
Vychází z jednoduchého modelu čtení a je zaměřena na jazykové
předpoklady pro čtení (test fonologie, test jazykové uvědomování morfosyntaktické dovednosti), čtenářský výkon (čtení slov, čtení pseudoslov)
a porozumění. Baterie umožňuje dále sledovat sebehodnocení čtení žáků a
environmentální vlivy rozvíjející se gramotnosti (dotazník pro rodiče,
dotazník pro učitele). Jde tedy o komplexní podněty pro hodnocení
čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně základních škol, s využitím v
diagnostice čtenářských obtíží jakéhokoli charakteru či čtenářského výkonu
u žáků z různých rizikových skupin čtenářů.

10:00 - 10:30

Studenti se speciálními potřebami na vysokých školách
- možnosti jejich podpory
doc. Dr. Anna Kucharská, Ph.D., Dr. Olga Kučerová, Ph.D
Existuje na vysokých školách podobná podpora studentů se speciálními
potřebami, jako jim byla poskytována v průběhu primárního a sekundárního
vzdělávání? Jaké možnosti modifikací mají uchazeči se speciálními
potřebami v přijímacím řízení? Jak funguje evidence těchto studentů? Jak
mohou být uplatňována podpůrná opatření v průběhu vysokoškolského
studia? Jak fungují vysokoškolské poradny? Na tyto a další otázky odpoví
příspěvek, který bude poskytovat základní informace o systému
poradenských služeb na vysokých školách, s těžištěm podpory studentů se
speciálními potřebami.

10:30 - 11:00

Občerstvení (zajistí ApPPP)

11:00 - 12:30

Aktuální trendy kariérového poradenství
Mgr. Silvie Pýchová, certifikovaná lektorka kariérového poradenství,
spoluzakladatelka Centra kompetencí a Expertní komory kariérového
poradenství a ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání

12:30 - 13:00

Ukončení konference.

Doplňující informace
Přihláška na konferenci: Klikněte zde.
Kapacita míst v jednotlivých sekcích je omezena. Registrace do jednotlivých sekcí bude
probíhat při prezenci
Účastnický poplatek:
Platby na účet č. 2902287230/2010 do 10. 9. 2022.
1) Poplatek pro nečleny: 1 500,- Kč
2) Aktivní členové, kteří do 31. 8. 2022 uhradili členský příspěvek
na rok 2022: zdarma
3) Zájemci o členství: 50% sleva, tj. 750,- Kč
(platba zahrnuje členský příspěvek na rok 2022)
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