PROGRAM PŘEDNÁŠEK
DYSKORUNKA 30. listopadu 2017 – Sekce I - Velký sál
9.00-10.00

Zahájení výstavy a konference DYSKORUNKA, křest knih

DYS-centrum Praha z. ú.

10.00-10.30 Dyspraxie – Vývojová porucha pohybové koordinace

Olga Zelinková

10.30-11.00 Novinky v diagnostice (nejen) SPU

Lenka Krejčová (DYS-centrum Praha z. ú., Katedra
psychologie FF UK)

11.15-11.45

Barevný test cesty pro děti – nový nástroj pro diagnostiku
pozornosti u dětí v předškolním věku

11.45-12.15 Nevyužívané možnosti při poskytování podpůrných opatření

Vlaďka Šnoblová (Katedra psychologie FF UK, Linka
bezpečí, z. s.)
Veronika Doležilová (Nadace OSF Praha – aliance Rodiče
za inkluzi)

12.15 - 13.15 přestávka na oběd
13.15-13.45

Přesnost a rychlost ve vnímání množství a jejich využití při
diagnostice dyskalkulie

13.45-14.15 Intervenční péče v oblasti (pre)gramotnostních dovedností
14.15-14.45

Využití metod pozitivní psychologie při práci s dětmi a rodinami
dětí s poruchami učení a chování

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole
14.45-15.15 (z perspektivy dítěte, rodiče, učitele) aneb Příběh Jirky
s poruchou pozornosti a dysgrafií

Kateřina Pražáková + Klára Špačková (Katedra
psychologie PedF UK)
Petra Šedinová + Gabriela Seidlová Málková (Katedra
psychologie PedF UK)
Barbora Krankusová + Alžběta Kubištová (KUPROG CZ
s.r.o.)
Jana Divoká (Základní škola Větrník - soukromá
vzdělávací instituce MILLS s.r.o.)

PROGRAM PŘEDNÁŠEK
DYSKORUNKA 30. listopadu 2017 – Sekce II - Divadelní sál
10.00-10.30 Knihy s piktogramy aneb Čtení tak trochu jinak

Hana Zobačová (SVI NAUTIS Praha, nakladatelství
Pasparta s r.o.)

10.30-11.00 Žák cizinec s dyslexií a co s tím?

Kamila Balharová (ZŠ Táborská, Praha)

11.15-11.45 Praktické využití myšlenkových map v českém jazyce

Markéta Krčmářová1 + Eva Hrazděrová2 (13. ZŠ Kolín;
2
soukromá praxe)

11.45-12.15 Tipy pro výuku angličtiny

Alena Krömerová (Jazykové centrum Red languages,
nezisková organizace Umění a věda na podporu
dyslektickým dětem)

12.15 - 13.15 přestávka na oběd
13.15-13.45 O dyslexii s dyslektikem napříč generací

Alena Kupčíková + Jaroslav Černý (Umění a věda na
podporu dyslektickým dětem)

13.45-14.15 Školní čtenářský klub – místo, kde děti zažívají radost ze čtení

Irena Poláková (Nová škola, o. p. s., Lauderovy školy při
ŽOP)

14.15-14.45 Tiché čtení a jeho diagnostika v poradenské praxi

Olga Kučerová + Zuzana Hoždorová (Katedra
psychologie PedF UK)

JÁ TO VYŘEŠÍM! - Čítanka plná záhad (Čítanka zaměřená na
14.45-15.15 procvičování slov se shlukem souhlásek a předložkových vazeb
v souvislém textu.)

Dagmar Ženková + Iva Kopecká (PPP České Budějovice)

