




Speciální pedagogika u nás



Speciální pedagogika u nás
datum čas místo název

 březen chodba 

(Poříčí 9, 

2. np.)

TamTam

výstava Centra pro dětský sluch

Dr. Horáková

 21. 3. 14:00 uč. 19a Sluch
Prezentace možností, jak usnadnit osobám s postižením sluchu vnímat
zvuky a řeč v akusticky náročném prostředí.

dr. Horáková, dr. Doležalová

duben Od rozštěpu k úsměvu
Výstava fotografií Lenky Hatašové

Doc. Bytešníková

10. 4.  14:00 Situace konfliktů a problémového chování žáků ve třídě
Budeme diskutovat o zvládání krizových situací výuky a učení.

doc. Vojtová,

Mgr. Olbertová

17. 4. 10:00

14:00
Montessori I. Ukázka práce žáků. 

Montessori II. Montessori na vlastní kůži…

Mgr. Olbertová, 

doc. Bytešníková 

+ žáci ZŠ Gajdošova

září Ucho
Výstava, která vznikla v rámci projektu „Zážitkem k porozumění“. 

Mgr. Štibrániyová



Sluch

• Datum, čas: 21. 3. 2019, ve 14:00 h

• Místo: učebna 19a

• Anotace: Prezentace vybraných pomůcek usnadňujících osobám s 
postižením sluchu vnímat zvuky a řeč v akusticky náročném prostředí. 

• Praktické ukázky: 
• simulace poslechu prostřednictvím sluchadel či bezdrátové technologie;

• základní komunikační systémy užívanými neslyšícími a nedoslýchavými 
osobami;

• základní rady pro kontakt s lidmi se sluchovým postižením.



Situace konfliktů a problémového chování žáků ve třídě

• Datum, čas: 10. 4. 2019, 14:00 h 

• Místo: bude upřesněno (sledujte FB)

• Anotace: Diskuse o zvládání krizových situací výuky a učení. 
Hledání odpovědí na otázky:

•Jak k žákům přistupovat? 

•Jak o nich přemýšlet? 

•Jak situace zvládat?

•Jak komunikovat s rodiči a odborníky?



Montessori I.

• Datum, čas: 17. 4. 2019, 10:00–13:00 h

• Místo: vestibul

• Anotace: Žáci Základní školy Gajdošova v Brně s p. uč. Hanou 
Menšíkovou budou prezentovat pomůcky a projekty, které ve 
třídách Montessori proběhly.



Montessori II. aneb „Prožití matematiky, geometrie, 
smyslové oblasti a jazyka Montessori na vlastní kůži…“

• Datum, čas: 17. 4. 219, 14:00–16:00 h

• Místo: učebna č. 60

• Host: Mgr. Hana Menšíková

• Anotace: Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si práci s 
pomůckami z různých oblastí Montessori pedagogiky. 
Prostřednictvím pomůcek se seznámí se základními principy 
této pedagogiky. Budou mít prostor pro dotazy a vlastní sdílení 
zkušeností..



Ucho

• Datum, čas: září 2019

• Místo: bude upřesněno (sledujte FB)

• Anotace: Výstava, která vznikla v rámci projektu 
Zážitkem k porozumění. Skládá se z velkého exponátu 
ucha, kterým lze projít a následně z pěti interaktivních 
stanovišť a informačních bannerů.



• Seznam akcí není definitivní. 

• Podívejte se na naše stránky na Facebook:
KSIP - Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

@ksip.pdfmu

• Těšíme se na vás.


