Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva,
Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
Elokované pracovisko: Námestie sv. Egídia č. 36, Poprad
058 01
Srdečne Vás pozývame na akreditované kontinuálne aktualizačné vzdelávanie s účasťou lektorky PhDr. Jany
Johnovej PhD. z ČR a dvoch slovenských lektorov pôsobiacich v oblasti špeciálno pedagogického a psychologického
poradenstva (PhDr. Alena Janiglošová, Mgr. Marcel Kubinský) s názvom:

Rozvoj grafomotorických, čitateľských a kognitívnych procesov u detí
Cieľom vzdelávania je získať nové vedomosti a zručnosti pre rozvíjanie grafomotoriky, čitateľskej gramotnosti
a kognitívnych procesov u detí predškolského veku a školského veku.

Počet kreditov:

8 (6 kreditov za absolvovanie programu, 2 kredity za prezentáciu pred účastníkmi a lektormi)

Časová dotácia:

30 vyučovacích hodín

Vzdelávanie je určené pre tieto kategórie zamestnancov: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne
vzdelávanie, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg a školský špeciálny pedagóg
Celé vzdelávanie je naplánované na tri dni s rozdelením informácií do ucelených blokov, kde sa účastníci oboznámia
s jednotlivými témami, naučia sa navrhovať intervencie, ktoré sú potrebné pre bezproblémové nadobúdanie učebných
zručností a zmiernenie ťažkostí u detí s poruchami učenia.
Termíny vzdelávania:


21.-23.5. 2019 Poprad

Presné miesto konania vzdelávania a podrobné informácie k jeho priebehu dostanú prihlásení účastníci.
Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
o
o
o
o

registrácia uchádzača cez internetový portál: http://www.poradna-tatry.sk/content_formular_avJJ.php
po prihlásení dostanete na Vami uvedený e-mail prihlášku na vzdelávanie s faktúrou a detaily k vzdelávaniu
písomnú prihlášku potvrdenú zamestnávateľom posielajte najneskôr jeden deň pred začatím vzdelávania na
adresu: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Námestie sv. Egídia č.36, Poprad, 058 01.
diplom o ukončenom vzdelávaní posielajte e-mailom na adresu: kubinsky@poradna-tatry.sk
kategória: odborní zamestnanci – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie,
psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg a školský špeciálny pedagóg

Cena vzdelávania:

150,- Euro za celé vzdelávanie

Garant vzdelávania: PaedDr. Brigita Lehoťanová, PhD.; PdF UK Bratislava
Lektori1:
-

PhDr. Jana Johnová, PhD.
PhDr. Alena Janiglošová
Mgr. Marcel Kubinský

Program vzdelávania:
1. deň: Rozvoj grafomotoriky detí a korekcia porúch písania




Psychomotorický vývin detí predškolského a mladšieho školského veku
Kognitívne procesy a ich účasť na nadobúdaní vedomostí, hry pre rozvoj kognitívnych procesov
Grafomotorika v predškolskom veku a školskom veku, znaky a prejavy jej nerozvinutia, rozvíjajúce
cvičenia
Znaky písma, chyby pri písaní, metodický postup pri výuke písania, metodiky niektorých písmen, písanie
ľavákov a chyby v písaní písmen



2. deň: Korekcie porúch písania, čitateľská gramotnosť






Korekcie porúch písania pri dysgrafii a dysortografii - metodické postupy a návody na zlepšenie výkonu uzavretie bloku z prvého dňa
Čitateľská gramotnosť: Dielčie oslabenia u detí predškolského veku vedúce k neskorším ťažkostiam v čítaní
Nácvik správneho čítania u detí na prvom stupni ZŠ
Príčiny ťažkostí v rozvoji čitateľskej gramotnosti
Diagnostika porúch čítania a návrh korekcií a intervencií

3. deň: Korekcie porúch čítania, kazuistiky




Príčiny ťažkostí v rozvoji čitateľskej gramotnosti
Diagnostika porúch čítania a návrh ich korekcií a intervencií
Príprava a prezentácia osobných kazuistík detí a žiakov s návrhmi intervencií pre bezproblémovú
reedukáciu

Otázky a žiadosti o podrobnejšie informácie posielajte elektronicky na adresu: kubinsky@poradna-tatry.sk
Prihlášku potvrdenú zamestnávateľom s príslušnými dokladmi posielajte na adresu: Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Námestie sv. Egídia č.36, Poprad, 058 01

Veríme, že toto vzdelávanie prispeje k zlepšeniu Vášho osobného profesionálneho rastu a bude prínosom pre Vás,
ale hlavne pre deti, s ktorými pracujete.

S pozdravom
Mgr. Marcel Kubinský
riaditeľ SCŠPP Vysoké Tatry

PhDr. Jana Johnová, PhD., t.č. pôsobí na TU Liberec ČR, Pedagogická fakulta ako odborný asistent. Je členkou Asociácie pedagógov základného školstva ČR. Pôsobí ako členka tímu okresných metodikov 1.stupňa
(riešenie problémov 1. stupňa výberom seminárov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov). Od 2007 roku sa venuje lektorskej činnosti. Pôsobila v odbornej komisii pre vývoj inšpekčnej metodiky pre hodnotenie ŠVP a ich
súlad s RVP.
1

PhDr. Alena Janiglošová, t.č. pôsobí ako psychológ v SCŠPP Vysoké Tatry a má vyše 30 ročnú prax v oblasti psychologického poradenstva pre deti od ranného veku do ukončenia prípravy na povolanie, má bohatú
klinicko-poradenskú prax. Pravidelne pripravuje sociálno-psychologické výcviky pre rôzne skupiny pracovníkov, hlavne ako lektorka „soft skills“.
Mgr. Marcel Kubinský, špeciálny pedagóg s vyše 20 ročnou praxou v oblasti špeciálneho školstva so zameraním hlavne na deti s mentálnym obmedzením a deti so špecifickými poruchami učenia. Lektorskej činnosti
sa venuje viac ako 10 rokov, je garantom projektu „Ako správne písať“ pre SR.

