Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence
(číslo akreditace MŠMT-8258/2015-1)
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, 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.
Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy.
Kritériem pro výběr uchazeče:
 doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon číslo 563/2004 Sbírky, v
platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické
praxe frekventanta kurzu.
 Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.
Profil absolventa:
Absolvent vzdělávacího programu:
 Má znalosti z oblasti ontogenetického vývoje řeči.
 Zná systém logopedické péče, organizaci primární logopedické prevence v činnosti školy,
možnosti mezirezortní spolupráce a spolupráce se školským poradenským zařízením a s rodiči.
 Charakterizuje druhy narušené komunikační schopnosti a zná pedagogické přístupy k dětem
s narušenou komunikační schopností.
 Dokáže provést orientační logopedické vyšetření.
 Zná teoretická východiska a praktické činnosti, metody a postupy na podporu rozvoje
komunikační schopnosti v komplexním pojetí celkového rozvoje osobnosti dítěte.
Struktura studia:
Studium vzdělávacího programu je rozděleno do modulů:
Modul I
Modul II
Modul III
Modul IV
Modul V

Systém logopedické péče
Ontogenetický vývoj řeči
Fyziologický a narušený vývoj řeči.
Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
Pedagogická praxe

2 hodiny
8 hodin
8 hodin
22 hodin
20 hodin

Zahájení kurzu: 8. 9. 2017 14:00 hod (výuka bude probíhat vždy v pátek od 14 hodin), předpokládané
ukončení kurzu listopad 2017.
Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu: 12
Rozsah kurzu: 60 hodin (40 hodin přímé výuky a 20 hodin pedagogické praxe)
Ukončení kurzu: Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem zpracované kasuistiky.
Cena: 6 000,Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Dittrichová
Telefon: 571 428 733
Způsob doručení přihlášek: do 15. 8. 2017 emailem: a.dittrichova@ped-km.cz , poštou: Mgr. Andrea
Dittrichová , VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž

