Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
PÍSMO COMENIA SCRIPT® - METODIKA PSANÍ
vzdělávací akce č. 7620
akreditace MŠMT č. j. MSMT-14995/2018-1-532
URČENO:

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

LEKTORKA:

MgA. Radana Lencová, Ph.D., autorka písma

TERMÍN:

úterý 25. srpna 2020

ČAS:

9.30 – 13.00 h (prezence a přístup do učebny od 9 h)

MÍSTO:

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha - Vinohrady
(zastávka tramvaje Jana Masaryka na Francouzské ulici)

OBSAH:
Metodický seminář se zabývá informacemi i praktickou stránkou psacího písma
Comenia Script a vyškolením pedagogů, kteří chtějí toto písmo vyučovat.
Po absolvování semináře a kontrolních testů získáte certifikát opravňující 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.
2. Praktická část
- vlastní nácvik písma Comenia Script a pokyny, jak korigovat písmo žáků;
- autorka vás provede celým didaktickým systémem Comenia Script a obrázkovou abecedou
Comenia Pictures a dalšími didaktickými materiály k výuce psaní od 1. do 3. ročníku;
- k nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě
analyticko-syntetické) a pracovní listy dle tvarových skupin.
Seznámíte se i s výukovými programy psaní pro školní interaktivní tabule a také s novými
pomůckami psaní a fonty.
3. část - testování (písemné testy budou zaslány po semináři)
CENA:

1 300 Kč; v ceně jsou zahrnuty metodické a pracovní materiály

UZÁVĚRKA:
31. 7. 2020 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

