
Závěrečná konference a představení výstupů projektu  

Pro učitele základních a středních škol, rodiče a všechny ostatní, kteří chtějí podpořit jedince s dyslexií ve 

vzdělávání nebo ty, které zajímá téma dyslexie a vzdělávání 

Pozvánka na konferenci 

Program: 

 

 Zahájení konference 

          Ing. Kateřina Nevřalová 

 Koncepce výuky Gymnázia Sázavská - podpora  studentů s 

SPU,  kariérní poradenství                  

          PaeDr. Růžena Preissová (ředitelka GS),  PhDr. Michal Řezáč 

          (zástupce ředitelky)           

 Jak učíme studenty s SPU na Gymnáziu Sázavská                            

Mgr. Klára Spáčilová  

 Vyučujeme s I-pady (matematika, cizí jazyky)                            

          Mgr. Tomáš Vávra, Matouš Brejcha  

 Přestávka na kávu 

 Porozumění dyslexii, představení české verze nástroje Profiler  

          Dr. Ian Smythe (Velká Británie) 

 Podpora jedinců s dyslexií a příprava materiálů pro studenty  

a zaměstnance s dyslexií                            

          Magdalena Ziemnicka (Polsko) 

 Osobní preference v učení a v práci 

          Daniela Boneva (Bulharsko) 

 Diskuze 

Přednáška se koná v rámci projektu spolufinancovaného             

Evropskou unií v Programu celoživotního učení.    

 

Pořádá Euroface Consulting s.r.o. a Gymnázium Sázavská.  

 

Tlumočení do češtiny bude zajištěno. 

Euroface Consulting s.r.o. 

Ing. Kateřina Nevřalová 
Komenského nám. 381 

Kroměřiž .  

Telefon: 777011717  
management@euro-face.cz 

Kontakt 

Místo konání:  

Gymnázium Sázavská 

Sázavská 5/830 

120 00 Praha 2  

 

Termín konání:  

12. 9. 2014 

Čas konání:  

09:00—13:00 

Dyslexie v systému odborného vzdělávání a na trhu práce  

Zahraniční hosté jsou odborníci zapojení 

do spolupráce na projektu DysVet. Dr Ian 

Smythe je mezinárodně uznávaný expert 

na specifické poruchy učení a autor řady 

knih a publikací o dyslexii; je spoluauto-

rem obou vydání Mezinárodní knihy o    

dyslexii („The International Book of       

Dyslexia“ - 1997 a 2004) a autorem knihy 

“Dyslexia in the Digital Age” (2010), která 

se zabývá možnostmi využití technologií 

pro podporu jedince s dyslexií.Magdalena 

Ziemnicka je autorkou řady článků a  

uznávanou odbornicí v oblasti podpory 

studentů s dyslexií ve vzdělávání v Polsku. 
Je spoluautorkou knihy „Vzdělávání 

k povědomí o dyslexii“, která je součástí 

manuálu pro pedagogické pracovníky a 

manažery (2011). Daniela Boneva je    

zakladatelkou Národní asociace dyslexie 

v Bulharsku a autorkou řady odborných 

článků a publikací.  



        


