I

ASOCIACE LOGOPEDŮ VE ŠKOLSTVÍ, o.s.
439 31 Měcholupy 1, Česká republika
IČO: 27040739
tel.: 603835777
www.alos.cz
e-mail: alos@alos.cz

Vzdělávací kurz „Primární logopedická prevence“
Na základě statistik ÚIV je za poslední desetiletí výrazný nárůst počtu dětí s vadami
řeči a s narušenou komunikační schopností téměř o 50%, zejména je nárůst u dětí MŠ a 1.
stupně ZŠ. Tomuto počtu odpovídá i zkušenost logopedických pracovníků SPC v ČR, kteří
uvádějí, že každé 3-4 dítě má menší či větší poruchu komunikačních schopností. Jedná se o
jednoduché fyziologické patlavosti až po těžké vady řeči.
Z tohoto důvodu Asociace logopedů ve školství, o.s. realizuje vzdělávací kurzy
"Primární logopedická prevence".
Časová dotace jednoho kurzu je 60 hodin, které budou rozděleny na dvě části. První
část je čtyřdenní, zpravidla probíhá od pondělí do čtvrtka (34 hodin), v této části proběhne
teoretická část a praktické ukázky. Druhá část je jednodenní (6 hodin), v které proběhne
vyhodnocení a závěrečný pohovor. Druhá část proběhne do 60-ti dnů po ukončení první části.
V tomto období, které navazuje na první část, frekventant pracuje se skupinou dětí či žáků
přímo na svém pracovišti v rozsahu 20 hod., průběh této činnosti zaznamenává do
připravených formulářů. Frekventanti vedou pracovní záznamy a požadovanou dokumentaci o
dětech /celkem 5 dětí/, která je součástí závěrečné zkoušky /druhá část/.
Obsah vzdělávacího kurzu:
 problematika zabezpečení logopedické péče ve školství, organizace
 úloha ontogeneze řeči, pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči,
projevy a příčiny, úloha prostředí, podnětnost, správný vzor řeči, prevence poruch
opožděného a nesprávného vývoje řeči, prevence poruch čtenářských obtíží
 podpora přirozeného rozvoje řeči, metodické a didaktické postupy procvičování
obratnosti mluvidel, smyslová výchova, rozvoj slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová
hygiena, rozvíjení jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky
 dítě s vadou řeči ve třídě MŠ a ZŠ, pedagogické přístupy, zakotvení řečové výchovy a
podpory rozvoje
 individuální vzdělávací plán – rámcová struktura, obsah, spolupráce se školským
poradenským zařízením,
 pedagogické přístupy k dětem s poruchami tempa a plynulosti řeči, práce se třídou
 praktické ukázky, nácvik správné výslovnosti přirozenou cestou, řečová výchova
 závěrečný pohovor a vyhodnocení kurzu, převzetí osvědčení o absolvování
akreditovaného vzdělávacího kurzu
Vzdělávací cíl:
Pedagogičtí pracovníci získají znalosti v oblasti logopedické prevence. Účastníkům kurzu
budou poskytnuty základní informace o zvláštnostech vývoje dětské řeči a o úskalích tohoto
vývoje. Vzdělávací kurz vybaví účastníky dovednostmi k podpoře přirozeného a správného
vývoje dětské řeči, prevenci čtenářských obtíží, znalostmi o volbě vhodných pedagogických
přístupů k dětem s poruchami komunikace, o tvorbě inkluzívního prostředí třídy a
předcházení poruchám řeči. V rámci kurzu budou poskytnuty informace o logopedické
intervenci a prakticky ukázán správný nácvik výslovnosti u dětí.
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Cílová skupina:
Tento vzdělávací projekt je určen zejména pedagogickým pracovníkům MŠ a i 1. stupně ZŠ.
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
Minimálně 15, maximálně 30 účastníků v jednom kurzu.
Plánované místo konání:
Krajská města, popř. větší města v jednotlivých krajích v celé ČR.
Lektorské zajištění kurzů:
Kurzy zajišťují zkušení lektoři z řad naší asociace s požadovanou kvalifikací, praxí v oboru i
v lektorské činnosti.
Odborný garant:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, PhD., vysokoškolský učitel, logoped, Katedra speciální
pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno,
Materiálně technické zabezpečení:
V kurzu budou využívány prostředky informační technologie, didaktické pomůcky,
logopedické pomůcky a videoukázky. V rámci kurzu frekventanti obdrží "Metodickou
příručku logopedické prevence pro účastníky kurzu" a didaktické pomůcky "Říkadla a
omalovánky" a "Kytice". Všechny publikace budou sloužit účastníkům kurzu, dětem a žákům.
Způsob vyhodnocení akce:
Závěrečný dotazník k vyhodnocení kurzu, řízený pohovor, záznam o realizaci praktické
činnosti s dětmi a žáky dle pokynů lektorů. Frekventanti kurzu získají osvědčení o
absolvování akreditovaného kurzu "Primární logopedická prevence". Logopedická prevence
je součástí Metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve
školství, které vydala náměstkyně ministryně v srpnu 2009.
Kalkulace předpokládaných nákladů:
Účastnický poplatek činí 2 500,- Kč za celý kurz, V ceně jsou i výukové a didaktické
materiály, které obdrží frekventanti přímo na vzdělávacím kurzu. Náklady na vzdělávací kurz
je možné hradit v rámci různých projektu ESF. Zájemci se musí elektronicky přihlásit na
www.alos-lp.cz. Na těchto stránkách je internetová přihláška, kterou je nutné vyplnit a
elektronicky odeslat. Více informací naleznete na uvedených stránkách.
V případě potřeby se obraťte na následující kontaktní osoby pro jednotlivé kraje:
Kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický: Mgr. Věra Mučič, tel.: 608 040 327,
kubesova@alos.cz
Kraj Zlínský, Jihomoravský, Vysočina:
Mgr. Iva Chudobová, tel.: 572 503 970,
chudobova@alos.cz
Kraj Liberecký, Královéhradecký, Středočeský: Mgr. Linda Kaprová, tel.: 776 342 808,
kaprovalinda@alos.cz
Kraj Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský:
Martin Bednář, tel.: 603 215 009,
bednarmartin@alos.cz

