PROGRAM PŘEDNÁŠEK
DYSKORUNKA 25. listopadu 2021 – Sekce I – Konferenční sál Prague East
9.00-10.00

Zahájení výstavy a konference DYSKORUNKA, křest knih

DYS-centrum Praha z. ú.

10.00-10.30

(Ne)lady revizního řízení

Veronika Doležilová (Spolu, z. s.)

10.30-11.00

Výzvy pro speciálního pedagoga na základní škole nejen v době on-line vzdělávání.
Potřeby klientů a jejich řešení

Kamila Balharová (Centrum rozvoje dětí – soukromá praxe)

11.00-11.20 přestávka (místnost Berlin)

11.20-11.50

Harmonie těla a mysli jako základ pro rozvoj osobnosti / Metoda vědomé stopy pohybu

Táňa Svatošová (Centrum vědomé stopy pohybu)

11.50-12.20

Změny ve vývoji syndromu ADHD u dospívajících a mladých dospělých, možnosti
kompenzace potíží

Hana Žáčková (Soukromá psychologická a speciálně pedagogická praxe)

12.30 - 13.30 přestávka na oběd (místnost Vienna)
13.30-14.00

Dobýváme svět – pracovní portfolio nejen pro děti s ADHD

Drahomíra Jucovičová (PPP pro Prahu 1, 2, 4) & Lenka Komendová

14.00-14.30

KUPROG – nový program pro děti s odlišným mateřským jazykem "Honzík na cestě kolem
světa"

Barbora Krankusová & Pavla Kuncová (KUPROG CZ)

14.30-15.00

Komplexní speciálně pedagogická prevence

Marina Šimanová & Dita Šimáčková (Speciálně pedagogická a rodinná poradna)
15.00-15.20 přestávka (místnost Berlin)

15.20-15.50

Jak se DYS děti naučí výborně anglicky a získají sebevědomí – Jakubův příběh

Ivo Kubálek & Dagmar Kubálková (EdWay, s. r. o.)

15. 50-16.10

Diagnostika vizuálního stresu a jeho začlenění do speciálně pedagogické diagnostiky

Libor Štěpán & Jana Štěpánová (Brána ke knihám, s. r. o.)

16.10-16.40

Rozum a Cit pro školy II – Výstupy projektu zaměřeného na pilotní ověřování metodiky
sekundární a terciární podpory dětí s problémy v učení a chování a jejich rodin na
základních školách

Jana Divoká & Petra Flemrová (Rozum a cit, z. s.)

PROGRAM PŘEDNÁŠEK
DYSKORUNKA 25. listopadu 2021 – Sekce II – Konferenční sál Prague West
10.00-10.30

Specifika mozkové aktivace při čtení u dospělých osob s dyslexií

Monika Ptáčková, Hana Karunová, Lenka Krejčová, Kateřina Lukášová (Univerzita
Palackého v Olomouci)

10.30-11.00

Aplikace Včelka + Matematika = základy počítání pro všechny

Renata Wolfová (Aplikace Včelka – vcelka.cz)
11.00-11.20 přestávka (místnost Berlin)

11.20-11.50

Psaní všemi deseti jako klíčová dovednost pro nevidomé, slabozraké a lidi s SPU

Lukáš Zídka & Jiří Martišek (Psaní hravě pro školy)

11.50-12.20

Systém péče a podpora rodin s dětmi s diagnózou vývojové dysfázie či poruch
autistického spektra

Lucie Hlávková & Romana Svobodová (SPC Mariánské Lázně)

12.30 - 13.30 přestávka na oběd (místnost Vienna)
13.30-14.00

Počítačová aplikace pro testování exekutivních funkcí dětí

Daniela Pokorná (DYS-centrum Praha, z. ú.)

14.00-14.30

Příspěvek k vývoji diagnostických nástrojů dynamické diagnostiky exekutivních funkcí

Olga Snášelová & Lenka Krejčová (Katedra psychologie FF UK; DYS-centrum Praha, z. ú.)

14.30-15.00

Kognitivní přístup ke vzdělávání

Michaela Štrejlová & Lenka Krejčová (Katedra psychologie FF UK; DYS-centrum Praha,
z. ú.)
15.00-15.20 přestávka (místnost Berlin)

15.20-15.50

Hyperaktivní dítě ve družině

Jarmila Kliková (ZŠ Norbertov, Praha)

15. 50-16.10

Čím nás ještě “ DYS” děti mohou obohatit?

Adriana Nováková & Iva Kyselá (Akademie rodičovství – rodinná poradna)

PROGRAM PŘEDNÁŠEK
DYSKORUNKA 25. listopadu 2021 – Sekce III – Konferenční sál Zurich
Mezinárodní program – přednášky budou probíhat v anglickém jazyce, ale budou simultánně tlumočeny, slidy prezentace budou v českém jazyce

10.00-10.25

Projekt ASUMIE (Podpora a zprostředkování v inkluzivním vzdělávání) – představení
projektu

Beno Schraepen (AP University College, Belgie)

10.25-10.55

Inkluzivní vzdělávání v Belgii, příklady dobré praxe i každodenní výzvy

Marjan Halsberghe (AP University College, Belgie)

10.55-11.15 přestávka (místnost Berlin)

11.15-11.40

Inkluzivní vzdělávání v Itálii, příklady dobré praxe i každodenní výzvy

Vinia Lovati & Raffaella Rosas (Imparole, Itálie), Carruba Maria Concetta, Cairo Maria
Teresa, Floriana Conte (Universita Catholica, Itálioe),

11.40-12.05

Kritické momenty inkluzivního vzdělávání v Norsku

Gunvor Sønnesyn & Morten Hem (Pedverket AS, Norway)

15.00-17.00

Mezinárodní jednání projektu ASUMIE

DYS-centrum Praha, z. ú. + partneři projektu

