Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0205191 Hravá logopedie v praxi, která je doporučena pro učitele
MŠ, spec. škol, ZŠ - 1. třída.

02 Předškolní vzdělávání
0205191

Hravá logopedie v praxi

Doporučeno pro:

učitele MŠ, spec. škol, ZŠ - 1. třída

Termín konání:

1.února 2019 od 13:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Martina Černá, speciální pedagog ZŠ Mozaika

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Jedná se o přednášku prolínající se s workshopem.Od účastníků se očekává aktivní
přístup.Rozdělení akce na část teoretickou a praktickou je pouze orientační, obě
části se během semináře prolínají.
Obsah:
Teoretická část
1.
Úvod - plán akce – seznámení účastníků s programem, organizací, způsobem
práce.(30 min.)
2.
Základní teoretické poznatky, ze kterých je nutné vycházet – vývoj řeči a
jeho základní podmínky a momenty.(60 min.)
3.
Formy a metody práce s dětmi – rozdíly, přínosy a úskalí jednotlivých forem
a metod. (Formy – individuální/skupinová, metody – aktivní/pasivní - nápodoba,
hra, instruktáž, opakování, říkadla, DVD a PC hry)(60 min.)
4.
Osobnost učitele, individuální přístup (60 min.)
Praktická část
1.
Praktická přípravná cvičení mluvidel, gymnastika mluvidel k nácviku
jednotlivých hlásek – účastnící si vše samostatně vyzkouší, včetně špatného a
správného postavení mluvidel.(60 min.)
2.
Hra jako prostředek a metoda k vytváření jednotlivých hlásek i k
procvičování správně vytvářených hlásek v různých spojeních- praktická cvičení a
zásoby her, motivace k hrám, průběh her k procvičování výslovnosti a řeči,
výsledek, způsoby hodnocení.(60 min.)
3.
Sebepoznávání v kontaktu s žákem, možná úskalí a návody, jak si s nimi
poradit.(30 min.)
Teoretická a praktická část se budou během celého semináře střídat, prolínat.
Účastník:
- si ujasní základní teoretická východiska, která ovlivňují vývoj řeči
- naučí se využít těchto znalostí jako odrazového můstku pro praktické činnosti –
správné vytváření hlásek, hry upevňující správnou výslovnost
- při nácviku konkrétních her si uvědomí obtížné (problémové) situace v kontaktu s
žáky

Akreditace:

MSMT-6292/2017-2-284

Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0205191 Hravá logopedie v praxi
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "02 Předškolní vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

