
Grafomotorické 
praktikum 

pre asistentov



Cieľová skupina – pedagogickí  asistenti v materských školách, asistenti učiteľa v prípravnom, 
1. a 2. ročníku ZŠ, asistenti špeciálnych škôl, asistenti pracujúci s deťmi v školskom klube.

Obsahová náplň vzdelávacej aktivity:
Vzdelávanie bude zamerané na metodickú podporu asistentov v teoretickej a  praktickej oblasti, 
ktoré sa budú vzájomne prelínať. Teoretické penzum bude zahŕňať kľúčovú pojmológiu na 
prehlbovanie teoretických poznatkov od  pedagogického  asistenta a  jeho kompetencie až po jeho 
úlohy v systéme pomoci žiakovi,  úroveň spolupráce – učiteľ, rodič. Medzičlánkom teórie a praxe 
bude  mini diagnostický manuál, pomocou ktorého bude asistent schopný lepšie načítať príčiny 
(etiológiu diagnóz), prediktory ťažkostí, orientovať sa v správach z vyšetrení, vedieť si pretestovať 
dieťa hravou formou, overiť si, čo vzhľadom k veku a diagnóze žiak vie, dokáže a naopak, aby 
s ním vedel následne pracovať v zmysle jeho špecifických potrieb a daností. Praktikum bude 
zamerané na intervenciu, stimuláciu a korekciu ťažkostí u detí prostredníctvom modelových 
situácií, zážitkových aktivít a nácvikom osvojovania grafomotorických zručností netradičným 
modelom – najmä cez hru a s využitím špeciálnych pomôcok. Netradičný model rozvíjania 
grafomotoorických zručností bude v prevažnej miere sústreďovať pozornosť na motorický 
a percepčný komponent žiaka. Asistenti sa budú prakticky na sebe učiť ako možno rozvíjať 
jednotlivé pohybové prvky s prepojením na senzorické vnemy. Prakticky si budú môcť vyskúšať 
pomôcky, s ktorými vieme posilňovať oslabené miesta dieťaťa-žiaka a rozvíjať ich.
 
Súčasťou vzdelávania budú pre každého účastníka vyčlenené materiály v printovej podobe, 
tiež niektoré pomôcky, ktoré môžu hneď po školení prakticky využívať vo svojej práci v škole. 



Benefity vzdelávania: 
▸ ponúkame prevažne praktikum pre asistentov (praktické aktivity pri práci so žiakmi)
▸ vzdelávanie hradené z grantu (občerstvenie, obed, materiály v printovej podobe, 
 pomôcky, certifikát o absolvovaní vzdelávacej aktivity)

Organizácia 
a harmonogram vzdelávania:
09.00  – 09.15 ▸  príchod a prezentácia účastníkov
09.15  – 10.15  ▸  teoretické penzum
10.15  – 10.30 ▸  prestávka s občerstvením
10.30 – 12.00 ▸  diagnosický manuál
12.00 – 12.30 ▸  obed
12.30 – 13.45 ▸  diagnostický manuál a praktikum
13.45 – 14.00 ▸  prestávka
14.00 – 15.00 ▸  praktikum
15.00 – 15.15 ▸  prestávka
15.15 – 16.30 ▸  praktikum
16.30 – 17.00 ▸  diskusia, odovzdávanie 
   certifikátov, ukončenie





Názov kurzu:  GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM PRE ASISTENTOV
Lektor:   PaedDr. Jaroslava Barčíková
              (špeciálny pedagóg, INPP terapeut, Benaudira terapeut)

Termíny kurzu:    5. október 2022 alebo 12. október 2022
Miesto konania:    Hotel Galileo, Hlinská 25, 010 01 Žilina

Na kurz je možné prihlásiť sa cez kontaktný formulár alebo mailom: 
   egalita.zilina@gmail.com

Organizátor: Projekt podporila Nadácia Pontis


