
Informačný seminár
ČO JE DOBRÉ UROBIŤ PRE TO, ABY BOLO ZAČLENENIE DIEŤAŤA DO MŠ/ZŠ

ÚSPEŠNÉ?
AKO VYBRAŤ MŠ/ZŠ PRE DIEŤA SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM?

 
 08:00-8:45     Raňajky s lektorkou 

                    Vzájomné predstavenie a zoznámenie sa, očakávania účastníkov        

08:45-9:45      Čo sú to špeciálne potreby? 
                    Kedy má dieťa špeciálne potreby na vzdelávanie?

09:45-10:00    Prestávka

10:00-10:45     Integrácia/inklúzia – čo znamenajú a akými krokmi ich   
                    môžeme dosiahnuť? (diskusia)

10:45-11:45      Ako vybrať materskú/základnú/strednú školu pre dieťa so ŠVVP?
 
11:45-12:30      Prestávka na obed

12:30-14:00     Na čo má dieťa so ŠVVP v školskom prostredí nárok? 
                    Postup pri zaškoľovaní dieťaťa so ŠVVP do rôznych typov škôl
                    Ako pripraviť dieťa so ŠVVP na vstup do MŠ/ZŠ?

14:00-14:15      Prestávka

14:15-15:00      Kazuistiky individuálneho prístupu k dieťaťu 

15:00-15:30     Diskusia
 

O lektorke
PaedDr. Martina Rzymanová vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave – odbor špeciálna
pedagogika, pedagogika sluchovo postihnutých a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. 20 rokov

pracuje v Centre špeciálnopedagogického poradenstva v Poprade aj ako terénny špeciálny pedagóg.
Venuje sa najmä deťom so sluchovým, mentálnym, viacnásobným postihnutím, deťom s poruchou
autistického spektra, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a ich rodinám. Intenzívne

spolupracuje so školami a rodičmi pri začleňovaní detí so špeciálnymi potrebami do materských,
základných a stredných škôl s prihliadnutím na individuálne potreby dieťaťa. Pracovala ako mobilná
pedagogička v projekte Mobilný pedagóg Nadácie Pontis. Prednášala na mnohých konferenciách

pediatrov, foniatrov o ranom poradenstve. Usiluje sa o multirezortnú spoluprácu a maximálne
zapojenie rodiča ako partnera v procese starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami. Je

spoluautorkou kníh Máme dieťa s poruchou sluchu I. a II. Spolu s Mgr. Silviou Hovorkovou, PhD.
realizuje webináre pre rodičov detí s poruchou sluchu. Získala ocenenie Osobnosť poradenstva 2021.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk | www.ludskezdroje.gov.sk | www.employment.gov.sk
 

Seminár je zameraný na sprevádzanie rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(ŠVVP) pri výbere materskej školy a školy pre ich dieťa, možnosti stimulácie dieťaťa so špeciálnymi

potrebami pred nástupom do MŠ/ZŠ a postup pri zaškoľovaní dieťaťa. V rámci seminára bude
lektorka odpovedať aj na otázky účastníkov k týmto témam a bude vytvorený dostatočný priestor aj

na spoločnú diskusiu k nim.
 

 Národný projekt Podporasociálneho začleňovania prevybrané skupiny osôb sozdravotným postihnutím Váspozýva na bezplatný onlineinformačný seminár.

 Počet účastníkov jelimitovaný, po naplneníkapacity bude prihlasovaniezastavené. Informačný seminár jeurčený rodičom

http://www.employment.gov.sk/

