Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
CZ.1.07/1.3.00/48.0033

Pozvánka na odbornou stáž
se zaměřením na polytechnickou výchovu a výuku ve speciální mateřské škole
pro děti se zrakovým postižením a vadami řeči

zajišťuje HLASOVÉ CENTRUM, o.p.s.
(www.hlasovecentrumops.cz)

Vážení pedagogičtí pracovníci,
dovolujeme si vás pozvat na 3 denní odbornou stáž, která se uskuteční v Základní a
mateřské škole pro zrakově postižené, Plzeň, ul. Lazaretní 25
(http://www.zrak-plzen.cz/puvodni-obsah-stranek/materska-skola-pro-zrakove-postizene)
Termín stáže: 25. - 27. března 2015
Mentor stáže: Mgr. Karla Kaprová

Pro účastníky stáže je zajištěno ubytování a stravování.
Kontaktní pracovnice pro účastníky stáže:
PhDr. Ludmila Jarošová - tel. 777 66 58 40, e-mail: jarosova.ludmila@gmail.com
(na tuto mailovou adresu zasílejte prosím přihlášky na stáž uvedením jména příjmení,
titulu, data narození, názvu a adresy mateřské školky, kde pracujete, Vaše pracovní
pozice:
uzávěrka přihlášek je k 15. 1.2015)
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Program stáže
9: 00 – 11:30

odborný program - prohlídka pracoviště MŠ – vady řeči, Ke
Špitálskému lesu 3, seznámení s koncepcí výuky, náslech ve třídách
(kolektivní logopedická péče), náslech individuální logopedické
péče

11:30 – 12:30

OBĚD

12:30 – 15:15

odborný program – seznámení s dokumenty, historií a filozofií
školky, kritérii pro přijetí dítěte, logopedická péče v rodině,
spolupráce s odborníky, společná diskuse

Čtvrtek (26. 3. 2015)
9:00 – 11:30

odborný program – prohlídka pracoviště MŠ – vady řeči, Jesenická
11, náslech na třídách včetně třídy pro děti s kombinovaným
postižením, náslech individuální logopedické péče

11:30 – 12:30

OBĚD

12:30 – 15:15

odborný
program
pozorování
aktivit
souvisejících
s polytechnickou výchovou a s používáním speciálních pomůcek a
technik práce s dětmi se zrakovým a řečovým postižením, společná
diskuse

Pátek (27. 3. 2015)
9:00 – 11:30

odborný program – prohlídka pracoviště MŠ pro zrakově
postižené, Lazaretní 25, náslech na třídách, náslech tyflopedické a
pleoptické péče , ortopticko - pleoptická cvičení na přístrojích se
zdravotnicí školy, SPC pro zrakově postižené – cvičení zrakových
funkcí, společná aktivita s dětmi

11:30 – 12:30

OBĚD

12:30 – 15:15

odborný program – společná aktivita s dětmi, pozorování aktivit
souvisejících s polytechnickou výchovou a s používáním speciálních
pomůcek a technik práce s dětmi se zrakovým postižením,
spolupráce s odborníky, práce s dětmi se zrakovým postižením,
závěrečná diskuze a reflexe stáže
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