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POZVÁNKA
PÍSMO COMENIA SCRIPT® - METODIKA PSANÍ
vzdělávací akce č. 5718
akreditace MŠMT č. j. MSMT-17666/2015-1-495
URČENO:

Učitelům 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, vychovatelům ŠD
a dalším zájemcům

OBSAH:
Kurz se zabývá informacemi i praktickou stránkou nového psacího písma Comenia
Script a vyškolením pedagogů, kteří chtějí toto písmo vyučovat.
Po absolvování kurzu a kontrolních testů můžete písmo vyučovat.
Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné.
Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře,
který si písmo přizpůsobí. Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům.
V kurzu si osvojíte základní metodiku psaní písma Comenia Script. Součástí kurzu je práce
s konkrétními materiály pro výuku.
1. Teoretická část
- vývoj školní psací latinky
- současné požadavky na psací písmo; psaní současných školáků (problematika, tendence)
- charakteristika a principy písma Comenia Script
- práce s didaktickými pomůckami Comenia Script; specifická témata písanek pro 2. a 3. ročník
2. Praktická část
- vlastní nácvik písma Comenia Script a pokyny, jak korigovat písmo žáků
- seznámení s didaktickým systémem Comenia Script a obrázkovou abecedou Comenia
Pictures
- postup psaní v 1., 2. a 3. ročníku písmem Comenia Script; fonty a výukové programy
psaní; diskuze a dotazy
K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě
analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a řada dalších didaktických
materiálů.
3. část - testování (písemné testy)
LEKTORKA:

Mgr. Pavlína Absolonová

ODBORNÝ GARANT: MgA. Radana Lencová, Ph.D., autorka písma
TERMÍN:

středa 9. května 2018

ČAS:

13.30 – 17.00 h (prezence od 13.15 h)

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9
/nad Kongresovým centrem do kopce směrem k bývalému Domu umění,
budova gymnázia je pod lyžařským svahem/

CENA:

840 Kč; v ceně jsou zahrnuty metodické a pracovní materiály

UZÁVĚRKA:

25. 4. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)
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Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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