


Chcete vědět, jak pracovat s dětmi s postižením či 
znevýhodněním? Jak pracovat s heterogenní třídou?

Nabízíme vám cyklus workshopů 

„ “, 

kde si můžete vyzkoušet efektivní postupy, 
jak s těmito dětmi pracovat. 



 workshopy jsou připraveny a vedeny studenty 

speciální pedagogiky; 

 jsou určeny studentům, kteří chtějí poznat blíže 

postupy, které jim mohou pomoci při práci 

v heterogenní třídě.



datum čas místo název délka 

 7. 3. 14:00 a 17:00 uč. 9 „Ostrov“  První z řady workshopů na téma: „Trochu jinak – hlavně spolu“.
Ostrov je technika zaměřená na spolupráci, sdílení a hodnotový systém. 

2 h

 11. 3. 12:00 uč. 47 „Papír“ Tvorba ručního papíru v „domácích“ podmínkách. Papír, jako 

proces tvorby, finální výrobek i materiál pro další využití…

1,5 h

 27. 3. 13:30 uč. 52 Rozvíjení percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením 

na 1. stupni základních škol hlavního vzdělávacího proudu I. – zraková percepce

1,5 h

3. 4. 13:30 uč. 52 Rozvíjení percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením 

na 1. stupni základních škol hlavního vzdělávacího proudu II. – sluchová percepce

1,5 h

23. 4. 16:30 uč. 14 „Co posloucháš?”
Druhý z řady workshopů na téma: „Trochu jinak – hlavně spolu“. 

24. 4 15 a 17 uč. 14 „Jakou barvu má vztek?“
Třetí z řady workshopů na téma: „Trochu jinak – hlavně spolu“. 

1,5h



• Seznam akcí není definitivní. 

•Podívejte se na naše stránky na Facebook:
KSIP - Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

@ksip.pdfmu



Ostrov

• Datum, čas: 7. 3. 2019, ve 14:00 a v 17:00 h 

• Místo: uč. 9 (Katedra výtvarné výchovy PdF MU)

• Anotace: První z řady workshopů na téma: „Trochu jinak – hlavně spolu“. 
Ostrov je technika zaměřená na spolupráci, sdílení a hodnotový systém. 
Zábavnou formou Vám poskytne možnost k hlubšímu poznání žáků, 
jejich názorů a fungování ve skupině.

• Technika je vhodná úplně pro všechny, bez ohledu na obor, 
výtvarný talent nebo speciální potřeby.

• Přihlášky: už nelze objednat



Papír

• Datum, čas: 11. 3. 2019, ve 12:00 h

• Místo: uč. 47 (Katedra technické a informační výchovy PdF MU)

• Anotace: Tvorba ručního papíru v „domácích“ podmínkách. Činnost, 
která se podaří i tomu nejnešikovnějšímu z vašich žáků. 

• Papír, jako proces tvorby, finální výrobek i materiál pro další využití…

• Přihlášky: už nelze objednat



Rozvíjení zrakové percepce

• Datum, čas: 27. 3. 2019, 13:30 h

• Místo: učebna č. 52

• Anotace: Rozvíjení percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním 
postižením na 1. stupni základních škol hlavního vzdělávacího proudu I. 
• Praktické ukázky možností pro rozvíjení: 

• zrakové diferenciace,

• zrakové analýzy a syntézy,

• zrakové paměti,

• rozlišování figury-pozadí, reverzních figur,
• výroba pomůcek.

• Přihlášky: už nelze objednat



Rozvíjení sluchové percepce

• Datum, čas: 3. 4. 2019, 13:30 h

• Místo: učebna č. 52

• Anotace: Rozvíjení percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním 
postižením na 1. stupni základních škol hlavního vzdělávacího proudu I. 
• Praktické ukázky možností pro rozvíjení: 

• sluchové diferenciace,

• sluchové analýzy a syntézy,

• sluchové paměti,
• vnímání a reprodukci rytmu;

• výroba pomůcek.

• Přihlášky: už nelze objednat



Co posloucháš?

• Datum, čas: 23. 4. 2019, v 16:30 h 

• Místo: uč. 14 (Katedra výtvarné výchovy PdF MU)

• Anotace:  Druhý sebezkušenostní workshop ze série Trochu jinak-hlavně spolu. 
Tentokrát se zaměříme na hudbu: proč je pro mládež tak důležitá a nakolik je 
součástí identity člověka a proč je důležité se vyznat v tom, co dnešní puberťáci 
poslouchají? Zkusíme si na tyto otázky odpovědět a řekneme si, jak tyto odpovědi 
můžeme využít v naší pedagogické praxi. Techniky jsou zaměřené na téma 
identity jednotlivce ve skupině a na kulturní stereotypy, se kterými se můžeme 
setkat v souvislosti s různými hudebními žánry. Workshop je vhodný pro všechny 
bez ohledu na obor a věk. 

• Přihlášky: https://is.muni.cz/obchod/baleni/135550

https://is.muni.cz/obchod/baleni/135550


Jakou barvu má vztek?

• Datum, čas: 24. 4. 2019, v 15:00 a v 17:00 h 

• Místo: uč. 14 (Katedra výtvarné výchovy PdF MU)

• Anotace: Třetí sebezkušenostní workshop ze série Trochu jinak-hlavně spolu. 
Hlavním tématem budou barevné stereotypy a jejich vnímání nejen ve vztahu k 
dětem, ale i k nám samotným. Techniky budou zaměřené na práci s emocemi a 
náladou a řekneme si, jak je použít v praxi a k čemu nám budou dobré. Můžete je 
navíc využít při práci v každém kolektivu bez ohledu na věk nebo obor studia.

• Přihlášky: na 15:00 h https://is.muni.cz/obchod/baleni/135551

• na 17:00 h https://is.muni.cz/obchod/baleni/135552

•

https://is.muni.cz/obchod/baleni/135551
https://is.muni.cz/obchod/baleni/135552


• Nestihli jste přečíst všechny informace?

• Nestihli jste si zapsat všechna data?

• Podívejte se na naše stránky na Facebook:
KSIP - Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
@ksip.pdfmu

• Těšíme se na vás.


