WORKSHOP s paní Mgr. Jiřinou Bednářovou
V úterý 16. dubna 2019 od 9:30 v Malém sále v KKC Přeštice na Masarykovo nám. 311.
proběhne dlouho očekávaný seminář/workshop s paní Mgr. Jiřinou Bednářovou na téma
Pedagogická diagnostika vývoje dítěte předškolního věku.
Seminář je určen především paní učitelkám MŠ z území MAS Aktivios, které využívají
Klokanův kufr a zároveň je toto téma zajímá.
Kapacita semináře je max. 20 osob, aby to bylo „komunikativní“.
Předpokládaný konec semináře je okolo 16:30, občerstvení a pití bude zajištěno, dobrou
náladu a chuť se dozvědět něco zajímavého prosím s sebou 😊
V případě dotazů jsem ráda k dispozici
Ing. Jana Sirová, tel. + 420 602 121 911, e-mail: info@mas-aktivios.cz
Informace o tématu workshopu:
Chceme-li se podílet na uspokojování potřeb dítěte a aktivně zasahovat do jeho rozvoje, je
nezbytné se v těchto potřebách a možnostech nejprve orientovat a pracovat v systému,
který umožní:
 dítě poznat, vycházet z toho, jaké dítě je, co již umí a zná
 stanovit si výchozí a následný bod společné cesty, míru a přiměřenost podnětů;
 průběžně vyhodnocovat přijímání podnětů, proces učení
 vyhodnocovat posuny dílčí, závěrečné
Diagnostika zde není cílem, je prostředkem k poznání dítěte, úrovně vývoje jednotlivých
schopností, dovedností a vědomostí. V pedagogické praxi se musí stát východiskem a součástí
stimulace, intervence.
Obsah kurzu poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností

a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o
vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let
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Témata semináře:
Vývoj dítěte od 3 do 7 let v oblasti:








hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, kresby.
myšlení, řeči v rovině lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické,
foneticko-fonologické (hlasy: IIIII)
sluchového vnímání v oblasti diferenciace, analýzy, syntézy, sluchové paměti, vnímání
rytmu. (hlasy: IIIIII)
zrakového vnímání v oblasti rozlišení figury a pozadí, zrakové diferenciace, analýzy a
syntézy, paměti (hlasy: III)
prostorové a pravo-levé orientace, vnímání času, časové seriality (hlasy: III)
předčíselných a základních číselných představ v rovině porovnávání, řazení, třídění,
budování pojmu přirozeného čísla (hlasy: IIIIII)
sociálních schopností a dovedností, hry, sebeobsluhy (hlasy: III)

Nastínění možností posílení stimulace oslabených funkcí.
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