Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V MŠ
vzdělávací akce č. 11319
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715
URČENO:

Pedagogům MŠ, speciálním pedagogům

LEKTORKA:

Mgr. Jiřina Bednářová - speciální pedagožka PPP Brno, autorka
metodických materiálů

TERMÍN:

1. část: středa 20. listopadu 2019
2. část: pondělí 9. prosince 2019

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence od 8.30 h)
celkem 16 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262
/23. budova průmyslového areálu Svit, vchod u restaurace Prašád/
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

OBSAH:
Dvoudenní cyklus.
Seznámíme se s nejčastějšími speciálními potřebami dětí v MŠ, s nerovnoměrnosti ve vývoji
u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy rozvoj schopností a dovedností v jednotlivých
oblastech nemusí odpovídat fyzickému věku. Seminář objasní nejen oblast oslabení jednotlivých
schopností, ale klade důraz i na ujasnění a podporu silných stránek dítěte.
Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte předškolního věku
v oblasti řeči, fonologického uvědomování, motoriky, grafomotoriky; zrakového
vnímání; vnímání prostoru a času; základních matematických představ.
Zároveň přináší náměty aktivit určených pro stimulaci, popř. reedukaci sledovaných
schopností a dovedností a seznamuje s metodickými materiály a učebními pomůckami pro
diferencovanou práci ve třídě.
Získané informace jsou východiskem pro vytváření individuálního přístupu a plánu
pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího plánu.
I. část – 8 hodin:
1. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
2. Nejčastější vývojové poruchy a postižení u žáků MŠ
• Vady řeči
• Poruchy chování (ADHD, ADD)
• Dlouhodobější zdravotní oslabení
• Poruchy autistického spektra
• Tělesná postižení
• Smyslová postižení (vady zraku, sluchu)
• Lehké mentální postižení, susp. lehké mentální postižení
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3. Žák nadaný a mimořádně nadaný v MŠ
4. Co by měl žák MŠ umět v určitém věku v jednotlivých rovinách.
Sledované oblasti:
• Motorika: hrubá a jemná motorika, grafomotorika, kresba.
• Řeč: myšlení, řeč v rovině lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické,
foneticko-fonologické
• Fonologické uvědomování: sluchová diferenciace, analýza a syntéza, sluchová paměť,
vnímání rytmu
• Zrakové vnímání: rozpoznávání barev, rozlišení figury a pozadí, zraková diferenciace,
analýza a syntéza, zraková paměť
• Orientace v prostoru a čase: prostorová a pravo-levá orientace, vnímání času, časová
serialita
• Základní matematické představy: předčíselné a základní číselné představy v rovině
porovnávání, řazení, třídění, budování pojmu přirozeného čísla
• Sociální dovednosti, hra, sebeobsluha
II. část – 8 hodin:
6. Nerovnoměrnosti ve vývoji u jednotlivých typů postižení, odlišnosti ve vývoji dítěte
7. Prolínání speciálních vzdělávacích potřeb v předškolním věku do školní úspěšnosti,
zvládání trivia po zahájení školní docházky
8. Komplexní stimulace dítěte s nerovnoměrně se vyvíjejícími schopnostmi
a dovednostmi
9. Role plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu
10. Spolupráce s dalšími odborníky
11. Spolupráce s rodinou
CENA:

3 200 Kč / cyklus; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

11. 11. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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