ASOCIACE
PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s.

PORADENSKÝ DEN - ČERVEN 2017
PROPOZICE A INFORMACE
Rada ApPPP zve všechny zájemce z řad pracovníků PPP k jednodennímu odbornému
setkání.
Cílem je nabídnout inspirativní náměty k některým obzvláště aktuálním pracovním tématům a
zprostředkovat nové informace z NÚV, MŠMT a ČŠI. V závěrečné části (od 15 00) pak proběhne jednání
Sněmu asociace, na kterém bude předložena zpráva o hospodaření, zpráva o provedení voleb nové
Rady ApPPP a budou projednána aktuální témata týkající se aktivit ApPPP.
Termín konání:

1 4. 6. 201 7

Časový
harmonogram:

1000 - 1500

Místo konání:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha 10 - Vinohrady

Účastnický
poplatek:

Pro členy ApPPP s uhrazenými členskými poplatky za rok 2016 a 2017 je účast
bezplatná.
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Společný program
Sněm ApPPP

Členské poplatky je možné doplatit standardně platebním příkazem, a to
nejpozději do 7. 6. 2017 nebo v hotovosti na místě.

Pozn.: Prosíme o upřednostnění platby členských poplatků bankovním
příkazem, ať minimalizujeme agendu s placením na místě. Nemáte-li přehled o
svých platbách, oslovte v této věci svého zástupce v Radě asociace za váš kraj.
Platební údaje pro úhradu členských příspěvků:
číslo účtu: 43-507480277/0100
variabilní symbol: číslo člena ApPPP
členský příspěvek: 200 Kč / rok
Pro nečleny činí účastnický poplatek 500,- Kč (platba bude vybírána na místě).
Program:

0915 - 1000

prezentace, možnost zaplacení členských příspěvků,

1000 - 1010

zahájení, úvodní slovo předsedkyně ApPPP,

1010 - 1200

PaedDr. K. Tomek - Problematika úprav hodnocení, úprav
metod výuky a úprav obsahů a výstup u žáků se SVP (pohled
znalce RVP a zkušeného lektora, pozitivně oceňovaného v poslední
době i ze strany pracovníků PPP, kteří již měli možnost setkat se s
ním na některém z jeho seminářů),

1200 - 1240

přestávka,

1240 - 1330

aktuality ke kontrolní činnosti ČŠI ve vztahu k PPP (zástupci
ČŠI nás seznámí s poznatky ze dvou pilotních inspekcí, které
proběhly na jaře 2017 v PPP Brno a v PPP Ústí n. Orlicí a s tím jaké
postupy a akcenty lze v práci ČŠI v nejbližší budoucnosti očekávat),

1340 - 1420

PhDr. J. Zapletalová - aktuality týkající se kariérního řádu,
informace k technické novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., další
novinky z NÚV, MŠMT, projektu KIPR, …

1425 - 1455

řízená diskuse k aktuálnímu dění ve školním poradenství,
náměty pro aktivity ApPPP

1500 - 1545

Sněm ApPPP - zpráva o hospodaření, schválení voleb do
nové Rady ApPPP, programové prohlášení nové Rady
ApPPP, dořešení otázek zastoupení některých krajů v Radě
ApPPP,

1545

ukončení setkání.
Propozice a přihlašovací formulář na www.apppp.cz
Na viděnou se těší Rada ApPPP.

