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. 2501480 Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje
řeči , která je doporučena pro učitele/učitelky MŠ nebo přípravné třídy ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního
vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.
Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění)
učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Řeč frekventanta nevykazuje
znaky narušené komunikační schopnosti. .

25 Projekt logopedie
2501480

Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči

Doporučeno pro:

učitele/učitelky MŠ nebo přípravné třídy ZŠ, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního
vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci
narušeného vývoje dětské řeči. Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou
pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas
ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené
komunikační schopnosti.

Termín konání:

Od 18.září 2017 do 14.listopadu 2017 od 09:00

Rozsah:

60 hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Helena Kolbábková, speciální pedagog, učitelka speciální MŠ pro nápravu vad výslovnosti
Mgr. Zdeňka Klempová, speciální pedagog, logoped

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Modul I
Systém logopedické péče
Problematika zabezpečení logopedické péče ve školství, organizace, úloha.
Logopedie jako vědní obor. Poradenství pro jedince s poruchami komunikačních
schopností. Postavení a kompetence logopedického asistenta v systému logopedické
péče v resortu školství.
Komunikace, význam komunikace v životě člověka. Narušená komunikační schopnost definování, klasifikace  přehled.
Modul II
Ontogenetický vývoj řeči
Ontogeneze řeči, pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči, projevy a
příčiny, úloha prostředí, podnětnost, správný vzor řeči, prevence poruch opožděného
a nesprávného vývoje řeči, prevence poruch čtenářských obtíží.
Ontogeneze řeči z pohledu jazykových rovin. Předřečová stádia a vlastní vývoj řeči.
Vztah mezi NKS a vadným držením těla (praktické ukázky).
Fonetika  základní poznatky. Soustava českých hlásek  samohlásky, souhlásky.
Fyziologické tvoření hlásek. Artikulační cvičení.
Modul III
Fyziologický a narušený vývoj řeči.
Respirační, fonační a artikulační ústrojí , anatomie a fyziologie, inervace
(hlavové nervy)
Tvorba hlasu. Hlasová hygiena. Dechová, hlasová a oromotorická cvičení, praktické
ukázky, hry.
Modul IV
Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
Podpora přirozeného rozvoje řeči, metodické a didaktické postupy procvičování
obratnosti mluvidel, smyslová výchova, rozvoj slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová
hygiena, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky.
Dítě s vadou řeči ve třídě MŠ a ZŠ, pedagogické přístupy, zakotvení řečové výchovy
a podpory rozvoje komunikační kompetence dětí/žáků ve školním vzdělávacím programu.
Individuální vzdělávací plán  rámcová struktura, obsah, spolupráce se školským
poradenským zařízením.
Pedagogické přístupy k dětem s poruchami tempa a plynulosti řeči, práce se třídou.
Praktické ukázky, didaktické hry nácviku správné výslovnosti přirozenou cestou,
řečová výchova,diskuse,závěrečný pohovor a vyhodnocení kurzu.
Dyslalia (porucha výslovnosti, patlavost)  etiologie, klasifikace, diagnostika.
Metodika reedukace jednotlivých hlásek. Zásady pro reedukaci dyslalie.
Základy logopedické diagnostiky. Zásady vypracování individuálního vzdělávacího
programu.
Modul V
Pedagogická praxe  20 hodin
V průběhu praxe frekventanti aplikují poznatky získané v průběhu teoretické části
kurzu ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi.
Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude
předložena v rámci ukončení studia.
Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent
zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti
logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje
k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického
doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k
činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností
dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
Poskytnout účastníkům kurzu základní informace o zvláštnostech vývoje dětské řeči,
úskalích tohoto vývoje, vybavit účastníky kurzu dovednostmi k podpoře přirozeného a
správného vývoje dětské řeči, prevenci čtenářských obtíží, znalostmi o volbě
vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, o tvorbě
inkluzívního prostřední třídy, povědomím o pěstování kultury mluvního projevu a
úcty k mateřskému jazyku.

Akreditace:

MSMT-32189/2016-2-848

Účastnický poplatek:

6500 Kč

Poznámka:

Termíny přednášek:18.9.2017 9 - 17 hodin, 19.9.2017 8-17 hodin, 20.9.2017 8-17 hodin, 21.9.2017 8-14
hodin. Zkoušky 14.11.2017 Kurz je vhodný k zařazení 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
2501480 Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného
rozvoje řeči
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 "25 Projekt logopedie"
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

