Program mimořádné celostátní konference s mezinárodní účastí
The Programme of A Special National Conference with International Participation
(tlumočeno do polštiny / interpreted into Polish)

Efektivní pedagogika prvopočáteční gramotnosti
The Effective Pedagogy of Early Literacy

Téma:

Theme:
Moto:

„První škola – první město – první stát
bez špatně čtoucích žáků”
“The First School – The First City – The First Country
without Children with Poor Literacy Skills”

Motto:

Pořad jednání / Agenda
středa 28. listopadu
Wednesday 28 th November
08.30 – 09.15

Prezence účastníků spojená s výstavou metodických materiálů
Conference registration conjunct with an exhibit of methodological materials
Prezence účastníků a hostů; výstava dětských prací zaměřená na téma:
„Psaní vs. výtvarný projev vs. ilustrace”; videoukázka
Registration of participants and guests; a display of children’s work aimed on
“Writing vs. art expression vs. illustrations”; a video-clip

09.15 – 09.30

Zahájení konference – uvítací proslovy jménem pořadatelů
The Opening of the Conference – welcome speeches on behalf of the conveners

09.30 – 12.00

Hlavní část konference – plénum účastníků, hostů
The Main Part of the Conference – the plenum of participants, guests
Petr Zábranský (Czech Education Inspectorate), Mária Navrátilová (ABC Music), Jana Bednářová
(Technical University of Liberec), Ľudmila Belásová & Ján Pochanič (University of Prešov), Iva
Bartošová & Věra Kotková (University of Hradec Králové), Jarmila Wagnerová (University of
West Bohemia), Helena Šimíčková (University of Ostrava), Zuzana Pavelová (PPP Opava); Dana
Vršecká (VÚP, Research Institute of Education in Prague), Olga Mokrejšová (NIDV, National
Institute of Further Education), Lýdia Benčová (Ministry of Education, Slovakia), Marie Rauchová
(Ministry of Education, Czech Republic), TBC (Ministry of Education, Poland).

Jakou zvolit metodu učení čtení; inkluzívní metoda jako řešení.
What method of teaching reading to choose; an inclusive method as a solution.


projekt „Sfumato® – Splývavé čtení ® “
The “Sfumato – Blended Reading” Project



statistická šetření, výzkumné projekty a kvalita čtenářského procesu
Statistical inquiries, research projects and the quality of the reading process



multidisciplinární zpracování: neurofyziologie a dynamický stereotyp
A multidisciplinary treatment: neurophysiology and a dynamic stereotype



preventivní charakter metodiky Sfumato, regenerace mozkových hemisfér
The preventative character of the Sfumato methodology, regeneration of brain hemispheres



čtenářské desatero – jak to řeší Sfumato, jeho přínos
Ten Key Points: The Benefits of Reading the Sfumato Way



myšlenková mapa efektivní metodiky pro výuku čtení
The Mind Map of an Effective Methodology for the Teaching of Reading



mezipředmětové vztahy v rámci RVP [= Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání]
Intersubject nexus within the ambit of a “Skeleton Educational Programme”
(as defined by the Education Act)



Sfumato a jeho metodické kroky
Sfumato and its methodological steps

Odkaz na reference odborníků:

www.abcmusic.cz/dokumenty/cz/reference.pdf (CZ)

A web-link to experts’ references:

www.abcmusic.cz/dokumenty/uk/Sfumato_Reading.pdf (GB)

12.00 – 13.00

Polední přestávka, občerstvení
Lunch Break (catering provided)

13.00 – 15.00

Referáty & příspěvky aplikantů a odborníků (viz výše)
Short papers/reports & contributions by teachers and experts (see above)
Odkazy na reference aplikantů / Web-links to teachers’ references:
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/feedback.pdf (SK)
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/sk/referencie.pdf (CZ, SK, PL)
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/SK_feedback2007.pdf (SK/CZ)

15.00 – 16.00

Diskuse – dotazy účastníků a odborníků, hostů
Discussion – questions by participants, experts, guests


16.00

Odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují z řad pedagogů
Q & A session (the most frequent questions teachers have)

Oficiální ukončení konference
The Conclusion of the Conference

