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. 1618192 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj
poznání dítěte , která je doporučena pro pedagogické pracovníky v MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatelky v ZŠ .

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1618192

Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky v MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatelky v ZŠ

Termín konání:

21.března 2019 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Obsah odborné části - přehled témat výuky:
I.
 vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte./ úroveň emocionální,
percepční, motorická, komunikační, mentální /
 kvalita jm. motoriky / držení psacího náčiní, porucha automatizace pohybů, úroveň
motorické a senzomotorické koordinace  propojení vnímání s pohybem / příčiny
grafomotorických poruch/
kresba a prostorová orientace, představivost, rytmizace pohybu, přesnost /
 vizuomotorická koordinace
 schopnost vnímat prostorové vztahy
 vizuální představivost / sklápění- obtíže horizontální- vertikální- perspektivn
tj.  kreslí, to co zná /
 pozornost
 paměť
 orientační test školní zralosti  posouzení úrovně kresby a připravenosti k výuce
psaní při zápisu
 kresba + laterální dominance /vztah k SPU /
 Příklady / kasuistiky / interpretace dětské kresby
Dětská kresba je ukazatelem jeho vývoje, grafomotorických schopností, kvality
vizuomotorické koordinace i citového vnímání světa kolem sebe - je ukazatelem jeho
připravenosti, radosti, ale i vývojové nedostačivosti.
Upozorňuje ped. pracovníky jak reagovat na potřeby dítěte a bude-li nutné, pak
směrovat dítě na pomoc specialisty, jež se bude zabývat jeho potřebami.
Přístup k dětské kresbě je přístup pedagogický- tj. jak lze skrze výtvarný projev
dítě kultivovat a podporovat jeho vývoj

Akreditace:

MSMT-32189/2016-2-848

Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

Volné pokračování z minulého pololetí.

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
1618192 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj
poznání dítěte
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

