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TÉMA:  ADHD, ADD, LMR v teorii a praxi u dětí

DATUM: 25/6/2017        OD–DO:  14 – 17h.                    ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: Mateřské a rodinné centrum Jonáš, Masarykova 722, 441 01 Podbořany

LEKTOR: PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková

ODBORNOST:  Psycholog

PRAXE: Psychologické, pedagogické a výchovné Educo Žatec - www.educozatec.cz

ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči

PODMÍNKY:  Účastníci  vzdělávací přednášky budou aktivně naslouchat  lektorce.  Pro ověření
pochopení  probírané  látky  budou  moci  klást  dotazy  k  tématu  a  tím  si  budou  moci  přiblížit
probíranou teorii své výchovné praxi.

ANOTACE:  
Teoretická část: 
- vysvětlení pojmů ADHD, ADD, včasná diagnostika
- vysvětlení pojmu LMR - IQ,
- příčiny vzniku, neurologické hledisko, prognóza do budoucnosti
- chování těchto dětí – příklady z praxe
- důležitost včasné terapie u těchto dětí
- možnosti vzdělávání dětí s ADHD, ADD, LMR
- význam spolupráce rodiny - MŠ, ZŠ -odborníka (psycholog, pedagog, dětského neurolog)
Praktická část: 
- hry snižující neklid a nepozornost – kde je hledat, jejich využití
- vhodná literatura
- možnosti terapie, jejich účinnost

CÍL:
- vysvětlit jednotlivé modely a strategie výchovy
- pomoci pochopit roli odměny a trestu
- seznámení s jednotlivými výchovnými nástroji
- nástin pohledu dětí na společenské normy a jejich odlišnosti
- umožnit účastníkům dotazy a tím je podnítit k zamyšlení se na tématem ve vztahu k praxi
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí v pěstounské péči v herně mateřského centra
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma
- ostatní (nutno přihlásit předem) uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodinu
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