Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
KURZ LOGOPEDICKÉ PREVENCE (60 HODIN)
vzdělávací akce č. 0219
akreditace MŠMT
Připraveno ve spolupráci s Asociací logopedů ve školství.
URČENO:

Pedagogickým pracovníkům MŠ, 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga

OBSAH:
Kurz je určen budoucím logopedickým asistentům a je zaměřen na podporu znalostí
a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku
a žáků přípravných tříd ZŠ.
Cílem kurzu je poskytnutí základních informací o řeči a jejím vývoji, vybavení účastníků kurzu
dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, znalostmi o volbě vhodných
pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, o tvorbě inkluzivního prostředí třídy,
povědomím o pěstování kultury mluvního projevu a úcty k mateřskému jazyku.
Kurz je zakončen ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce.
Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činností logopedického asistenta
(provádění primární logopedické péče).
Kurz má celkovou dotaci 60 vyučovacích hodin a je rozdělen do tří částí:
1. Čtyřdenní výuková část včetně praktické ukázky přímé práce s dětmi - 34 hodin;
2. Pedagogická praxe ve vybrané škole či školském zařízení v rozsahu 20 hodin – aplikace
poznatků z teoretické části kurzu, vedení záznamu o práci s dětmi;
3. Závěrečný hodnotící seminář v rozsahu 6 vyučovacích hodin zaměřený na rozbor
kazuistiky, sdílení zkušeností z pedagogické praxe, vyhodnocení závěrečné práce a předání
osvědčení úspěšným absolventům kurzu.
Obsah
•
•
•
•
•
•
•

výuky:
problematika zabezpečení logopedické péče ve školství
pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči
předcházení poruch řeči, podpora přirozeného rozvoje řeči
dítě s vadou řeči v kolektivu MŠ a ZŠ
prolínání podpory rozvoje komunikační kompetence dětí se školním
vzdělávacím programem
praktické ukázky nácviku správné výslovnosti
individuální vzdělávací plán

LEKTORKY:

Mgr. Martina Pechová Jahodová a Mgr. Martina Kaderková,
logopedky SPC při ZŠ a MŠ logopedická, Veslařská 234, Brno,
pobočky Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem

TERMÍNY:
ČAS:

pondělí 21. ledna – čtvrtek 24. ledna 2019 - výuka
8.00 – 15.00 h (pondělí – středa)
8.00 – 13.00 h (čtvrtek)
pátek 5. dubna 2019 - závěrečný seminář s obhajobami prací
8.00 – 13.00 h

IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

MÍSTO:

Kroměříž, Základní škola Zachar Kroměříž, Albertova 4062
parkování možné nedaleko školy na sídlišti Zachar
MHD: autobusové okružní linky (nástupiště poblíž vlakového nádraží)

CENA:

4 700 Kč / cena za kurz včetně metodických materiálů;
nejsme plátci DPH

POZNÁMKA:

Možnost zajištění obědů ve školní jídelně. Zájem o obědy uveďte
do přihlášky (do poznámky). Oběd není v ceně kurzu.

UZÁVĚRKA:

9. 1. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)
Kapacita počtu účastníků kurzu je omezená.

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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