PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE
(logopedický asistent - 80 hodin)
DUBEN 2017 - ČERVEN 2017
Kategorie:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Oblast zaměření:

Speciální pedagogika

Cílová skupina:

Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé 2. stupně ZŠ; učitelé
gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; učitelé speciálních škol

Koordinátor:

Iva Čeloudová

Lektoři:

Mgr. Lenka Grebeníčková, Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Ivana
Nováková, Mgr. Helena Šnýdlová, Mgr. Helena Vacková

Poplatek:

5 100 Kč

Popis kurzu:
Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu
s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61
k zabezpečení logopedické péče ve školství.
Pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálně-pedagogického centra se v rámci
této péče zaměřovat na: podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností
u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci
vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti poskytovat zákonným zástupcům žáků
s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.
Časová dotace kurzu je 80 vyučovacích hodin.
Termín realizace kurzu: od 7. dubna 2017 do 9. června 2017 včetně závěrečné zkoušky
TEORETICKÁ ČÁST (60 vyučovacích hodin)
- teoretická výuka bude probíhat v období od 7. dubna do 12. května 2017 dle níže
uvedeného rozpisu. Součástí teoretické výuky je vypracování závěrečné práce - kazuistiky.
Termíny teorie:
pátek
sobota
pátek
sobota
pátek
čtvrtek
pátek

7. 4. 2017
8. 4. 2017
21. 4. 2017
22. 4. 2017
28. 4. 2017
11. 5. 2017
12. 5. 2017

9:00 - 19:00 hodin
9:00 - 17:00 hodin
9:00 - 19:00 hodin
9:00 - 17:00 hodin
13:30 - 17:00 hodin
9:00 - 19:00 hodin
9:00 - 19:00 hodin

Místo konání: budova CVLK, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec
PRAKTICKÁ ČÁST (20 vyučovacích hodin)
- zajišťuje si každý účastník kurzu individuálně, praxe probíhá po dobu realizace kurzu, tj.
od 7. dubna 2017 do 1. června 2017
Praktická část kurzu je rozdělena do dvou částí:
A) logopedická praxe ve specializovaném zařízení (16 vyuč. hodin)
B) exkurze do organizace zaměřené na děti s NSK (4 vyuč. hodiny)
Výše zmíněné studijní povinnosti (plnění praxe, odevzdání kazuistik) je nezbytné splnit
nejpozději do 1. června 2017.
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – pátek 9. června 2017 od 15:00 hodin

Další informace:
Účastník kurzu NESMÍ MÍT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST (nemá vadnou
výslovnost)! Účastník po vyzvání prokáže, že splňuje odbornou kvalifikaci pro pedagogickou
činnost dle zákona č. 563/2004 Sb. (doložení maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského
diplomu). Dále účastník po vyzvání doloží podpis ředitele školy (zaměstnavatele)
se souhlasem o plnění praxe. Podrobné informace o plnění praxe budou účastníkům poslány
před zahájením kurzu. Dle metodického doporučení MŠMT č. j. 14 712/2009-61 je absolvent
toho kurzu považován za asistenta logopedie a smí provádět na škole logopedickou prevenci.
Účastník kurzu by měl splnit minimálně 80% docházku. V případě absence je nutná předchozí
omluva. Kurz je akreditován u MŠMT pod č. j. 43207/2013-2-876.

Přihlášení do kurzu:
Do kurzu se můžete přihlašovat prostřednictvím webových stránek www.cvlk.cz v sekci
kurzy pro pedagogy u vypsaného termínu kurzu „Primární logopedická prevence
(logopedický asistent – 80 hodin)“ nebo na e-mailové adrese: iva.celoudova@cvlk.cz.
Po přihlášení budete vyzváni k zaslání všech nezbytných dokumentů, které je třeba doložit
nejpozději do pátku 31. března 2017.
Kontaktní osoba:
Iva Čeloudová
koordinátorka vzdělávání, CVLK
tel. +420 485 101 872
mob. +420 724 993 635
e-mail: iva.celoudova@cvlk.cz
www.cvlk.cz

