Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1601401 Lateralita, která je doporučena pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ,
asistenty pedagoga.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1601401

Lateralita

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga

Termín konání:

22.listopadu 2019 od 09:00

Rozsah:

6 hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jana Klementová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Biologie a fyziologie laterality. Projevy a diagnostika laterality. Praváctví x
leváctví, ambidextrie, zkřížená lateralita a oblasti, které jsou zasaženy. Možné
důsledky a problémy leváků či jedinců s nevyhraněnou či zkříženou lateralitou. Jak
rozpoznat a pochopit potíže při učení v souvislosti s lateralitou. Možnosti nápravy
důsledků ambidextrie či zkřížené laterality. Překonávání potíží, které způsobuje
leváctví, možná souvislost s poruchami učení. Návazná odborná péče.
1. hodina: Základní pojmy  lateralita, ambidextrie, zkřížená lateralita a jejich
podstata na základě biologie a fyziologie.
2. hodina: Navazující spojitosti  emoční prožívání, řečový projev, poruchy učení a
další.
3. hodina: Leváctví  prakticky  porozumění obtížím, možnosti nápravy.
4. hodina: Ambidextrie  prakticky  porozumění obtížím, možnosti nápravy.
5. hodina: Zkřížená lateralita  prakticky  porozumění obtížím, možnosti nápravy.
6. hodina: Možná doporučení pro pedagogy, rodiče, potřeba a možnosti návazné péče,
odkazy na literaturu, pracovní listy a cvičení. Prostor pro dotazy.
Metodika
Prezentace, skupinová práce, ukázky
Předat účastníkům - pedagogům informace, které jim pomohou rozpoznat a pochopit
potíže, které mohou souviset s leváctvím a lateralitou, ať již nevyhraněnou či
zkříženou. Získané informace a praktické dovednosti by měly být základem pro práci
další práci s dětmi - žáky.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1601401 Lateralita
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

