Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
OD HANDICAPOVANÉHO K NADANÉMU –
- MOŽNOSTI PRÁCE S DĚTMI SE SVP V MATEŘSKÉ ŠKOLE

vzdělávací akce č. 11418
akreditace MSMT-25359/2016-1-715 pod názvem Více vím, lépe porozumím, cíleně pomohu
URČENO:

Pedagogům MŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

LEKTORKA: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
dlouhodobě se zabývá specifickými poruchami učení, speciálně pedagogickou
diagnostikou, mentální retardací, integrací postižených dětí; je předsedkyní České
společnosti Dyslexie, autorka odborných publikací („Poruchy učení“, „Pedagogická
diagnostika a IVP“, „Pomoz mi, abych to dokázal“ aj.)

TERMÍN:

pondělí 26. listopadu – úterý 27. listopadu 2018

ČAS:

9.00 – 15.30 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h)
celkem 16 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Centrum celoživotního vzdělávání, budova UH3,
Studentské náměstí 1531 (areál bývalých kasáren, poblíž Kauflandu);
parkoviště je před budovou

OBSAH:
Dvoudenní kurz.
Kurz vychází ze základní myšlenky, že každé dítě může realizovat svůj potenciál, každé dítě
může být šťastné bez ohledu na své kvality i obtíže.
V předškolním věku je mozková kůra dítěte plastická, je dobře ovlivnitelná cíleným působením.
Našim cílem není pouze podpora oblastí, které jsou vývojově opožděné, ale též rozvoj talentu
a zájmů.
Důraz bude kladen na aktivitu učitelů, systematizaci jejich poznatků, vnímání souvislostí,
uvědomění si nutnosti dalšího vzdělávání a spolupráce s dalšími odborníky.
I. blok – 8 vyučovacích hodin
Milníky ve vývoji dítěte
Východiskem bude společné vytvoření časové osy znázorňující klíčové aspekty ve vývoji dítěte.
Vývojové odchylky mohou, ale nemusejí být signálem handicapu. Zahrneme vývoj pohybový,
rozumový, smyslový, vývoj řeči, sociální vývoj. Vývojové faktory budou základem pro orientační
diagnostiku a následně hledání optimálních cest práce s dítětem podle aktuální úrovně.
Stručně zmíníme nejčastější příčiny defektů (vývojových opoždění), uvedeme možnosti
prevence.
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Náš Pepíček ještě nechodí
Změny v pohybovém vývoji, jejich příčiny a projevy. Dětská mozková obrna, dyspraxie, vadné
držení těla, obezita – projevy, příčiny, možné postupy při práci s dítěte. Vliv specifických obtíží
na psychický a sociální vývoj dítěte. Spolupracující profese – neurolog, ortoped, fyzioterapeut,
speciální pedagog se specializací tělesné vady.
Janička ještě nemluví, ale všemu rozumí
Význam rozvíjení řeči ve vývoji dítěte. Opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslálie – příčiny,
projevy. Základní reedukační postupy v oblasti rozvíjení slovní zásoby, gramatické stránky řeči,
artikulační cvičení. Spolupráce s logopedem.
II. blok – 8 vyučovacích hodin
Je celkové opožděný/á, dožene to?
Lehké opoždění mentálního vývoje, mentální retardace – příčiny a projevy. Stupně mentální
retardace, specifika jednotlivých stupňů s důrazem na lehkou mentální retardaci. Zvláštnosti
psychiky mentálně retardovaného dítěte.
Poruchy učení v předškolním věku?
Již v této době lze s určitou pravděpodobností určit riziko dyslexie a dyskalkulie. Projevy obtíží
od předškolního věku do dospělosti. Rozvíjení oblastí zodpovědných za vznik defektu - zraková
a sluchové percepce, řeč, prostorová orientace. Formování základů gramotnosti.
Strašně zlobí. Pomohly by léky?
ADHD/ADD, poruchy chování – příčiny, projevy od předškolního věku do dospělosti. Obtíže při
diagnostice, diferenciální diagnostice.
Jak s dítětem pracovat?
Uspokojování základních potřeb biologických i sociálních jako předpoklad zdravého vývoje.
Důležitost spolupráce s rodinou, formy práce s rodinou.
Omezení vyplývající z jednotlivých defektů, předcházení negativním projevům.
Součástí kurzu bude využití konkrétních námětů účastníků kurzu, řešení aktuálních problémů.
CENA:

2 000 Kč / cyklus; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

10. 11. 2018 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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