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. 0418331 Číst se naučí každý , která je doporučena pro učitele ZŠ.

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0418331

Číst se naučí každý

Doporučeno pro:

učitele ZŠ

Termín konání:

28.dubna 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s textem bez ohledu na
charakteristiky žáka. Kromě obecných informací o výuce čtení, jejích úskalích,
alternativních postupech při výuce čtení se účastníci seznámí se specifiky
osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí
nezralých pro výuku čtení.
Přehled témat výuky:
1.
Čtenářská pregramotnost, příprava na čtení, omezení při osvojování čtení –
riziko dyslexie v předškolním věku, nebezpečí selhávání ve výuce čtení. - 1 h
2.
Specifika osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií,
dysfázií, žáků pro výuku čtení nezralých. - 1 h
3.
Vyučování počátečního čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a
globální. Možnosti a omezení u žáků s rozdílnými předpoklady pro výuku. - 2 h
4.
Rozvíjení kognitivních procesů při osvojování čtení. - 1 h
5.
Aplikace získaných poznatků při osvojování počátečního čtení – praktická
ukázka s využitím různých metod vyučování čtení. - 2 h
6.
Práce s textem, čtení s porozuměním. - 1 h
Cílem semináře je seznámení účastníků s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou
mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení, upozornit
na shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě informací o různých metodách výuky
čtení se budeme zabývat různými postupy při osvojování počátečního čtení i metodách
při práci s textem. Východiskem je skutečnost, že každé dítě je schopno osvojit si
základy čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb.
Účastník se seznámí:
•
s různými metodami vyučování čtení
•
s postupy při výuce počátečního čtení na základě praktických ukázek a
cvičení.
Účastník:
•
si prohloubí poznatky při osvojování počátečního čtení s akcentem na
kognitivní procesy
•
získá základní informace o projevech lehké mentální retardace, dyslexie a
dysfázie a omezeních, která z nich vyplývají při výuce čtení
•
zváží využití uváděných postupů ve třídě (pedagogická intervence, práce
asistenta pedagoga) i při reedukaci s ohledem na specifické rysy žáků.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
0418331 Číst se naučí každý
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

