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. 1602401 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího
školního věku, která je doporučena pro učitele mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy,asistenty pedagoga.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1602401

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Doporučeno pro:

učitele mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy,asistenty pedagoga

Termín konání:

4.listopadu 2019 od 09:00

Rozsah:

8 hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jiřina Bednářová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností
dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky.
Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti,
stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky.
Blok č.1 (2 hodiny):
•
Vliv kognitivních funkcí na vývoj grafomotoriky
•
Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
•
Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v
grafomotorice
•
Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby
Blok č.2 (2,5 hodiny):
•
Rozvoj hrubé a jemné motoriky
•
Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality
•
Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a
psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při
psaní; podpora formálního provedení kresby
•
Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou
Blok č.3 (3,5 hodiny):
•
Uvolňovací a rozcvičovací cviky
•
Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení
grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
•
Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
•
Příprava na písmo

Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje:
•
Rozvoj grafomotoriky (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafomotoriky.
Brno: Edika, 2012)
•
Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.
Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.)
Účastníci budou seznámeni s těmito materiály, není však nutností uvedené materiály
vlastnit. Účastníkům bude poskytnut dostatek informací k tomu, aby mohli vycházet z
informací z kurzu.
Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace
grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukční
programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky.
Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze
třídění a řazení činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s
materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů
činností v oblasti grafomotoriky. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem
dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na
případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.
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
1602401 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího
školního věku
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

