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S online výukovou aplikací Včelka pracuji v pedagogicko-psychologické poradně. Na
základě výsledků práce s klienty a získaných dobrých zkušeností s aplikací ji doporučuji
speciálním pedagogům, proškoleným pedagogům, asistentům pedagoga, vychovatelům i
rodičům pro práci s dětmi v přípravných třídách, pro žáky při osvojování čtenářských
dovedností, fonematického povědomí a na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. Zvláště
se mi aplikace osvědčuje při reedukaci s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami .
Ojedinělá profesionální aplikace, která obsahuje zároveň diagnostiku čtení a následně
všechny možnosti nácviku čtení s porozuměním čteného textu, včetně reedukačních forem a
metod práce (cvičení podporující a rozvíjející trénink fonologického
uvědomění, dalších percepční funkcí, pozornosti, soustředění, paměťových funkcí a volního
úsilí pro individuální i skupinové využití).
V rámci školy umožňuje a podporuje individualizaci a diferenciaci ve výchovně
vzdělávacím procesu, u jednotlivce individuální tempo v rámci osobního pokroku.
Technické možnosti aplikace zcela naplňují požadavky dnešní doby, ať se jedná o
různé prvky ramifikace k podpoře motivace ke čtení nových cvičení, tak i jedinečnou
příležitost pro pedagogy, vychovatele, speciální pedagogy i rodiče, kterým umožňuje sledovat
individuální čtenářské pokroky, výkony dítěte a následně na ně
reagovat přizpůsobováním, např. zvyšováním skladby nebo náročnosti cvičení online.
Aplikace zároveň nabízí pouhým kliknutím generaci vhodného obsahu učiva, zaměřeného na
konkrétní probíranou látku včetně filtrování do různých podkategorií (např. jen slova
s měkčením typu bě, pě, mě, vě, atp.).
Včelka jako univerzální aplikace pro osvojování a nácvik čtení, svým hravým, ale
především obsahově odborným zpracováním, je vhodná do všech typů škol,
do poradenského systému i domácích podmínek. Doporučuji aplikaci k akreditaci.
V Praze dne 2.2.2016

Mgr. Jaroslava Budíková
speciální pedagog
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