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NABÍDKA
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
kurz Logopedická prevence jako součást jazykové výchovy
v mateřské škole
Kurz č. 9 Logopedická prevence jako součást jazykové výchovy v mateřské škole
je určen učitelům MŠ a speciálním pedagogům.
Vzdělávací obsah kurzu: Kurz se skládá z teoretického a praktického bloku
zaměřeného na orientační logopedickou diagnostiku a plán aktivit v rámci
logopedické prevence a jeho zařazení do programu činností v mateřské škole.
Teoretický blok se zabývá vývojovými stádii řeči dítěte a odhalením deficitů
v rámci orientační logopedické diagnostiky. Dále se zaměřuje na rozvoj
motoriky mluvidel, fonematického sluchu, slovní zásoby, řečového projevu,
verbální paměti. Praktický blok se zaměřuje na praktické příklady vhodných
aktivit (dechová cvičení, cvičení motoriky mluvidel, cvičení fonematického
sluchu, orientační vyšetření výslovnosti) a na doporučení vhodných pomůcek
a materiálů.
Absolventům kurzu bude vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
pořádaného v systému DVPP podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů. Kurz byl akreditován jako vzdělávací akce
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT 33946/2013-1-704.
Počet hodin: celkem 8 vyučovacích hodin (kurz je jednodenní).
Termín: 24. 11. 2014 (pondělí od 13:00, uzávěrka přihlášek 20. 11. 2014)
Další termín zatím nebyl stanoven, v případě větší skupiny lze termín sjednat
po dohodě. Předběžně jednodenní odpolední kurz v době po 13:00.

Místo konání: školicí salónek Domova mládeže Střední školy strojní, stavební
a dopravní, Truhlářská 3, Liberec 2 (vysoká budova naproti PPP Liberec).
Odborný garant a lektor: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.
Cena kurzu: 950 Kč, v ceně je zahrnuta výuka a učební materiály.
Úhrada školného: Platby zasílejte na účet ISPS č. ú. 2300117672, kód banky 2010.
V případě, že vyžadujete vystavení faktury, uveďte údaje potřebné pro fakturaci
na přihlášce. Jako variabilní symbol uvádějte IZO školy/školského zařízení. Školné
lze uhradit také v hotovosti v místě konání kurzu.
Přihláška v elektronické podobě je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde,
ve formátu doc umožňujícím úpravy zde a naleznete ji také na webových
stránkách ISPS. Přihlášku laskavě zašlete nejpozději 7 dnů před vybraným
termínem kurzu, u přihlášek doručených později již nemůžeme zaručit
zařazení ve zvoleném termínu.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu info@socped.cz nebo písemně poštou na
uvedenou korespondenční adresu.
Odesláním přihlášky v elektronické podobě a připsáním kurzovného na náš účet
budete zařazeni mezi účastníky. Změna osoby účastníka je možná bez poplatku,
storno poplatek při odhlášení 3 a méně dnů před konáním kurzu činí 50 %
z uhrazeného školného.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách www.socped.cz,
na tel: +420 725 952 351 nebo na našem e-mailu info@socped.cz.
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