Rozvojový program Podpora logopedické prevence v roce 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na konci roku 2013 Rozvojový
program s názvem Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.
Cílem programu je zkvalitnění logopedické prevence a řečových dovedností dětí předškolního
věku. Naše škola se do programu úspěšně zapojila a s projektem Miniškola jazýčkování
získala dotaci 19.138,- KČ, která je určená na vybavení školy novou kopírkou, moderními
pomůckami pro řečovou výchovu a na tvorbu a realizaci projektů na podporu rozvoje řeči.
Projekty budou zveřejněné na našich webových stránkách.

Projekt

MINIŠKOLA JAZÝČKOVÁNÍ

Anotace projektu:
Projekt je celoroční, zaměřený na zkvalitnění práce s dětmi s nesprávnou výslovností, na
překonávání a odstraňování překážek správného vývoje řeči.
Naší snahou je vytvoření podnětného prostředí vybaveného potřebnými funkčními a
motivačními pomůckami, které budou využité při přímé práci s dětmi a také při spolupráci
s rodiči.
Tvorba a realizace školních projektů podpoří rozvoj řeči u dětí předškolního věku.

V souladu s cíli Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2014 a se Školním vzdělávacím programem školy (viz příloha Péče o řeč)
budou realizovány tyto aktivity.
-

Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku,
včetně spolupráce s rodiči.
Zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro řečovou výchovu ve škole.

Cíle projektu:
-

zvyšovat kvalitu předškolního vzdělávání v oblasti logopedické prevence u dětí
s narušenou komunikační schopností
předcházet vadám a poruchám řeči
všestranně podněcovat děti ke spontánnímu mluvení, rozšiřování slovní zásoby
včas odhalit případné nedostatky
rozvíjet předčtenářskou gramotnost

-

úprava komunikativních dovedností dětí před vstupem do základní školy
rozšířit a modernizovat materiální vybavení školy
vytvořit nové vzdělávací materiály
šířit a uplatnit nové materiály v praxi
rozvíjet spolupráci s rodiči
Náplň projektu:

-

Celý rok bude zaměřený na zvýšenou péči o řeč formou individuálního i kolektivního
cvičení v souladu se ŠVP. Při spolupráci s rodiči budeme šířit metodické materiály
vedoucí k podpoře rozvoje komunikativních dovedností.

-

Během roku budeme průběžně vytvářet školní projekty zaměřené na podporu rozvoje
řeči u dětí předškolního věku.
Projekty budeme následně realizovat v praxi a rozvíjet tak všechny složky jazykové
výchovy.

-

Škola bude vybavená vhodnými pomůckami, které budou mít děti k dispozici jak při
výchovné činnosti tak během celého dne. Pomocí těchto pomůcek vytvoříme podnětné
prostředí s podmínkami pro správný a přirozený vývoj řeči a nenásilnou hravou
formou a prožitkovým učením přispějeme k překonávání a odstraňování překážek
správného vývoje řeči.

