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. 4001301 Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním
stupni ZŠ, která je doporučena pro pedagogové 1. stupně ZŠ, pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť, speciální pedagogové
školských poradenských zařízení.

40 Společné vzdělávání
4001301

Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ

Doporučeno pro:

pedagogové 1. stupně ZŠ, pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť, speciální pedagogové
školských poradenských zařízení

Termín konání:

10.prosince 2019 od 09:00

Rozsah:

8 hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jiřina Bednářová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení,
psaní i s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje
na 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, prostorové orientace;
posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň zevrubně poukazuje na náměty
aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností.
Podrobný přehled témat výuky:
•
Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení
a psaní
•
Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování
(analýzy, syntézy, diferenciace, fonologické manipulace).
•
Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především
zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků).
•
Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje prostorové a pravo-levé
orientace.
•
Posouzení úrovně čtenářských dovedností (čtenářské techniky, přesnosti
čtení, automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk)
•
Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z
hlediska chybovosti – specifická a gramatická chybovost)
•
Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí
Cílem programu je seznámit pedagogy s možnostmi a metodami posouzení úrovně
schopností potřebných pro zvládání čtení a psaní a posléze dovedností dítěte číst a
psát. 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, individuálního vzdělávacího plánu.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář 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
4001301 Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním
stupni ZŠ
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 "40 Společné 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

