
                                                                                      

Výuka matematiky metodou „Yes We Can“ – 
Dokážeme to! – pro děti s mentálním handicapem 

- metodický seminář pro učitele a asistenty integrovaných dětí,
učitele speciálních škol a pracovníky speciálně pedagogických center

Dovolujeme  si  Vás  pozvat  na  vzdělávací  seminář  zaměřený  na  výuku 
matematiky u dětí s mentálním handicapem. 

Výuková metoda je výsledkem  projektu Evropské unie „Yes we can“ . 
Metoda je založena na počítání na prstech. Vychází ze systému použití prstů pro 
počítání zleva doprava. V rámci číselných řad do deseti vede vzestupné počítání 
ke sčítání a sestupné počítání k odčítání. Rozklad čísel a analogie umožňují řady 
postupně rozšířit do sta. 

Úspěšná aplikace metody počítání na prstech staví na dobře zpracované 
teoretické dokumentaci,  která zahrnuje neuropsychologické aspekty i  vědecké 
studie o výzkumech mozku s ohledem na vliv „ počítání na prstech“ na rozvoj 
numerického  poznávání.  Koncept  numerického  poznávání  zahrnuje  všechny 
mentální procesy, které souvisí s porozuměním číslům a jejich zpracováním. 
Výkon  v učení  závisí  na  motivaci  a  emocích,  ovlivňujících  schopnost 
soustředění. 
    Metoda rozšiřuje vědomosti a možnosti pedagoga pro výuku matematiky 
v rámci individuálního přístupu k žákovi se specifickými vzdělávacími 
potřebami. 
Teoretické podklady metody (doporučujeme před seminářem prostudovat) jsou 
ke staženi na adrese:
http://www.downsyndrom-yeswecan.eu/html/meth_CZ.html

Lektorky: Mgr. Lenka Mikuláštiková a PaedDr. Eva Matejičková
Vzdělávací program je akreditován MŠMT.
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                                           PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ „YES WE CAN“

Jméno a příjmení:.………………………………………………………………………..

Titul………………………..……Datum narození:…………….………………………

e-mail: ……………………………………..Telefon……………………………………

.Organizace: ………………………………………………………………….……………

Adresa: …………………………………………………………………………………

Závazně se přihlašuji na dvoudenní seminář, který pořádá Společnost DownSyndrom CZ  
v rámci projektu YES, WE CAN Grundtvig/LLP
Označte vybraný termín:

  4. - 5. června 2012 v Praze (Vybíralova 969, 198 00 Praha 9)
  25.-26. června 2012 v Brně (Spec. školy Ibsenova 1, Hapalova 6, Brno)

Čas: 1. den od 9.00 do 17. 00 hodin, 2. den od 8.00 do 16. 00 hodin – platí pro Prahu i Brno
Lektorky: Mgr. L. Mikuláštíková a PaedDr. E. Matejičková. 
Cena: 2000,- Kč  (platba je možná fakturou, převodem na účet, nebo hotově na místě) 
V ceně  semináře  je  zahrnuto:  studijní  materiály,  občerstvení  a  pitný  režim,  metodická 
příručka  (v ceně  580  Kč)  a  DVD  (315  Kč).  V ceně  není  zahrnut  dřevěný  kufřík  YWC 
s pomůckami, účastníci budou mít možnost zakoupit si ho samostatně. Cena: 1 750,- Kč
Seminář je akreditován MŠMT ČR, účastníci obdrží osvědčení.

V ………………………………dne……………………Podpis: …………………………………

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na adresu:  nada.kafkova@email.cz,
Přihlášení účastníci obdrží e-mail s fakturou a informacemi o platbě. 

Kontaktní telefon: 728 367 472 (odpoledne, večer)
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