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            SOMATOPEDICKÁ SPOLEČNOST

nabízí vzdělávací kurz v rozsahu 7 hodin

Možnosti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky, stimulace zrakové percepce u dětí s těžkou poruchou hybnosti

Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP a  je připraven se záměrem představit praktické možnosti speciálně pedagogické intervence při práci s těžce tělesně a kombinovaně postiženými jedinci. Formou přednášky a metodické konzultace rozšiřuje znalosti a dovednosti účastníků v oblasti stimulace a facilitace vývojových senzomotorických funkcí těžce postižených jedinců pro jejich budoucí grafomotorický výkon. 
Je určena pedagogickým pracovníkům – učitelům a vychovatelům se speciálně pedagogickou kvalifikací a pracovníkům školských poradenských zařízení. Absolventi kurzu obdrží osvědčení.
Témata výuky:
Vliv dílčího postižení zrakové percepce na motorický výkon ruky, možnosti podpory rozvoje koordinace oko-ruka a vizuálně motorické integrace. Zřetel je brán na výskyt zrakového postižení (nejčastějších diagnóz) v kombinaci s tělesným, případně mentálním postižením. Z těchto východisek se nastiňuje možnost kognitivních procesů a jejich případná podpora. Pozornost je věnována stimulaci (reedukaci) zraku u dětí s poruchou binokulárního vidění, případně dětí a žáků slabozrakých. 
V navazujícím tematickém bloku poznávají účastníci fyziologické aspekty motoriky ruky, funkční hodnocení ruky, hodnocení kvality úchopu a možnosti zlepšení deficitního úchopu. Získávají přehled o praktickém použití psacích a kreslicích pomůcek při poruše hybnosti a síly ruky, při deficitním úchopu ruky a prstů, při amputačních ztrátách prstů a celé ruky, při poúrazových stavech bolestivosti a unavitelnosti. Věnují se vlivu polohy těla na grafomotoriku dítěte, možnostem optimalizace sedu dítěte a rozborům případových studií. 

Termíny: 6.11. 2009 nebo 4.12. 2009, vždy od 9.00 hod do 15 hod., s polední pauzou 11.30-12.00 hod
Místo konání: Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2  (Základní škola pro zrakově postižené).
Lektorky: Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. a hosté 
Účastnický poplatek 1000,- Kč (na místě)
Ukončení přijímání přihlášek: 1. termín 27.10. 09,  2. termín  20.11.09 
PŘIHLÁŠKA
Možnosti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky  

Termín konání vybraného kurzu: 
Jméno, příjmení, titul:

Datum narození: 

Pracoviště:

Korespondenční adresa, PSČ:

Telefon  a  e-mail:

Podpis: 

Přihlášku odstřihněte, vyplňte a pošlete poštou na adresu:  Doc.Dr. Vanda Hájková, K SPPG Pedf UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1

