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. 1621331 Grafomotorika praváků a leváků, která je doporučena
pro učitele MŠ, asistenty pedagoga, učitele 1. třídy ZŠ nebo přípravného ročníku.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1621331

Grafomotorika praváků a leváků

Doporučeno pro:

učitele MŠ, asistenty pedagoga, učitele 1. třídy ZŠ nebo přípravného ročníku

Termín konání:

28.listopadu 2022 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Olga Skládalová Keprtová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Setkání bude rozděleno na část teoretickou a praktickou. V rámci první části se
účastníci seznámí s obecným vývojem motoriky hrubé i jemné a grafomotoriky. Také s
pravidly správného sedu a držení pisadla, vývoje jednotlivých grafomotorických
prvků. Na úrovni teoretické se seznámí i s pracovními sešity pro oblast nácviku
grafomotorických prvků a s možnostmi konkrétních náprav a rozvojů grafomotoriky. V
praktické části si poté budou moci na sobě aplikovat znalosti pravidel vhodného
sedu a úchopu. Prakticky si vyzkouší část grafomotorického kurzu. Seznámí se s
různými pomůckami pro nácvik úchopu tužky pro leváky i praváky.
Cílem setkání je seznámit se s oblastí grafomotoriky jako důležité součásti pro
nácvik dovednosti psaní, v praktické části si účastníci uvědomí nejčastější chyby a
jejich nápravu.

Akreditace:

MSMT-40149/2020-4-893

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
1621331 Grafomotorika praváků a leváků
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

