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. 0402401 Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti - Proč
děti potřebují pohádky, která je doporučena pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele škol a SŽ, pedagogy volného času.

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0402401

Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti - Proč děti potřebují pohádky

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele škol a SŽ, pedagogy volného času

Termín konání:

31.října 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Světlana Drábová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Oblast pregramostnosti a gramotností se v moderní společnosti stává velmi
významnou součástí vzdělávání. Skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a
zkušeností, které umožňují dítěti orientovat se ve světě písmen, textů a informací.
Úroveň předčtenářských dovedností velmi významně ovlivňuje školní připravenost
dítěte a usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy. Proto nejen cílená
podpora rozvoje předčtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná
pedagogická podpora nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho
budoucí školní úspěšnost.
Seminář je zaměřen na oblast vývojové psychologie, posloupnost vývoje dílčích
funkcí a pedagogickou diagnostiku zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích
funkcí podmiňujících úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání.
Témata:
- pojem čtenářská pregramotnost a gramotnost
- vývoj čtenářské pregramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti
- příklady specifických projevů předčtenářského chování dítěte, které lze vhodně
využívat při pedagogické diagnostice
- soubor postupně se rozvíjejích předpokladů pro úspěšné rozvíjení čtenářské
gramotnosti
- posloupnost vývoje dílčích funkcí, zjišťování jejich úrovně a aktuální úroveň
oslabené funkce
- cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí s ohledem na aktuální
úroveň oslabené funkce
- přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v
oblastech sluchové, zrakové a prostorové percepce
- reedukační aktivity pro úplné zautomatizování funkcí vývojově nižších, případně k
rozvoji vývojově vyšších funkcí
- význam receptivních jazykových dovedností (vnímání a porozumění vyslechnutého
textu)
- význam produktivních jazykových dovedností (správná výslovnost, slovní zásoba,
souvislé vyjadřování ve větách, vyprávění textu)
- příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a prvních
čtenářských dovedností, hra, strukturované učení
Proč děti potřebují pohádky
- příklad práce s pohádkou, vytváření a formování vlastního postoje k textu pohádky
a vyvození sociálních dovedností pro život
- podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti v předškolním věku, objasnění podstaty
předčítání či vyprávění a naslouchání pohádek pro výchovu dítěte, význam komunikace
pro dítě
- stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného druhu
pohádky
- pohádka rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a
zlo, buduje jeho mravní základ a hodnotový systém společenství, předává zkušenosti
minulých generací, rozbor pohádek
- evaluace, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů

Akreditace:

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář vhodný do šablon OP VVV.

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
0402401 Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti Proč děti potřebují pohádky
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 "04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)"
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

