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Název projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín

Název vzdělávací akce

Seminář Metoda dobrého startu

Termín realizace vzdělávací akce

22. března 2017, DYS-centrum Praha

Zaměření/téma vzdělávací akce

METODA DOBRÉHO STARTU

Stanovený cíl vzdělávací akce

Seznámení s metodou dobrého startu a získání osvědčení
pro využívání metody při práci s klienty, dětmi mateřských
škol a žáky 1. a 2. třídy základních škol se speciálními
vzdělávacími potřebami

Vazba na témata MAP

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem
Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání
Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání
Podpora řešení sociálně výchovných problémů

Cílová skupina

Ředitelé a pedagogové 1. stupně základních škol (1. a 2.
třída ZŠ) nebo mateřských škol v ORP Jičín

Počet účastníků

5 (za MAP Jičín 5, celkem 18)

Termín zpracování hodnotící zprávy
(ne dříve než 3 měsíce od realizace
vzdělávací akce)

Popis realizace vzdělávací akce

Vzdělávací akce proběhla jako odborný seminář v DYS–
centru Praha, za účasti 18 pedagožek, jak z mateřských
škol tak základních z území ČR. Lektorka PhDr. Jana
Swierkoszová v první části semináře seznámila s historií
této metody, s jejími praktickými dopady na klienty (děti,
žáky). Byly jsme seznámeny s metodikou práce, s nutnými
didaktickými pomůckami, pracovními listy. Předala nám
kontakty pro zakoupení potřebných materiálů pro klienty.
Pro reálnou představu jsme shlédly videozáznam z MŠ, kde
se tato metoda aplikuje již několik let. V závěru semináře
jsme si prakticky ukázaly a vyzkoušely, jak pracovat s
pracovními listy, didaktickými rytmickými pomůckami.
Poslední část semináře tvořily praktické dotazy, na něž
jsme dostaly odpovědi od lektorky.

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Pedagogičtí pracovníci na základě účasti na odborném
semináři získali osvědčení k využívání Metody dobrého
startu (MDS) pro práci s dětmi a žáky ohrožené školním
neúspěchem, děti a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Metoda dobrého startu je vhodná pro děti z minoritních
skupin, k prevenci poruch učení, rozvoj vnímání, řeči, rozvoj
grafomotoriky, vstupní etapa výuky čtení, psaní, počtů,
náprava dyslexií, dysgrafií, dysortografií.

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Na základě účasti na této vzdělávací akci došlo k plnění
vzdělávacího plánu v rámci projektu MAP.
V rámci pracovních skupin lze navrhnout aktivity škol a
aktivity spolupráce MAP v návaznosti na identifikované
potřeby škol pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
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