Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ČTENÍ A PSANÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ
vzdělávací akce č. 2318
akreditace MŠMT č. j. MSMT-25359/2016-1-715

URČENO:

Pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím pracovníkům ZŠ, výchovným
poradcům, školním speciálním pedagogům, vedoucím školních
poradenských pracovišť.

LEKTORKA:

Mgr. Jiřina Bednářová - speciální pedagožka, autorka metodických
materiálů

TERMÍN:

úterý 20. března 2018

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence od 8.30 h)

MÍSTO:

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha 10
(zastávka tramvaje Jana Masaryka na Francouzské ulici)

CENA:

990 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

8. 3. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

POZNÁMKA:

kapacita počtu účastníků je omezena

8 vyučovacích hodin

OBSAH:
Seznámení s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní i s vývojovými
fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Vztahy mezi jednotlivými předpoklady
pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti.
Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti
fonologického uvědomování, zrakového vnímání; posléze pro sledování úrovně čtení, psaní.
Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností
a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vývoj a posouzení úrovně fonologického uvědomování
Vývoj a posouzení úrovně zrakového vnímání
Vývoj a posouzení úrovně prostorové orientace
Posouzení úrovně čtenářských dovedností
Posouzení úrovně písemného projevu
Možnosti posilování, stimulace oslabených funkcí
Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou
v oblasti čtení a psaní
Využití získaných poznatků o schopnostech a dovednostech žáka v plánu
pedagogické podpory, v individuálním vzdělávacím plánu

Součástí je zácvik v používání šablon pro sledování vývoje dítěte v oblasti čtení, psaní;
zácvik v používání učebních pomůcek pro práci s diferencovanou třídou.
Cílem programu je seznámit účastníky s možnostmi a metodami posouzení úrovně schopností
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potřebných pro zvládání čtení, psaní a posléze dovedností dítěte v této oblasti.
Posouzení úrovně schopností a dovedností dítěte je chápáno jako podklad pro podporu
rozvoje oslabených funkcí, jako východisko pro diferencovanou výuku, vytváření
podpůrných opatření, v případě potřeby pro vytváření plánu pedagogické podpory
nebo individuálního vzdělávacího plánu.
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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