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TÉMA: Jak vychovávat děti s poruchami chování, agresivní projevy u dětí

DATUM: 24.6.2017                                                OD–DO:  14 – 18h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 4

MÍSTO KONÁNÍ: Obecní úřad a školka, Perucká 73, Veltěže u Loun

LEKTOR: Mgr. Eva Kapicová

ODBORNOST: Pedagog

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 lektorovi. Pro ověření
pochopení  probírané  látky  budou  moci  klást  dotazy  k  tématu  a  tím  si  budou  moci  přiblížit
probíranou teorii své výchovné praxi.

ANOTACE:  specifické poruchy chování, charakteristika poruch chování, typy poruch chování,
příčiny  poruch  chování,  co  dělat  při  problémech  s  chováním  dítěte,  vysvětlení  pojmu
hyperkinetická  porucha  (ADHD  a  ADD),  projevy  ADHD  a  ADD  v  jednotlivých  věkových
obdobích, děti s hyperkinetickou poruchou ve škole, jak správně výchovně přistupovat k dětem
s  poruchami  chování  (výchovné  zacházení),  diagnostika  poruch  chování,  kde  hledat  pomoc,
agresivní projevy chování,  jak zvládat dětskou agresivitu.

CÍL:
- ukázat příklady poruch chování, které mohou nastávat u přijatých dětí
- vysvětlit možnosti řešení výchovných problémů
- nastínit potřebu pozitivního vnímání hodnoty dětí 
- umožnit účastníkům dotazy a tím je podnítit k zamyšlení se nad tématem ve vztahu k praxi
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí se sociálně-terapeutickým programem ve školce
nebo na hřišti (prosíme o nahlášení dětí předem)
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma, ostatní (nutno se přihlásit předem)
uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodinu a to buď hotově, složenkou, bank. převodem
- parking možný zdarma na parkovišti u obecního úřadu, zastávka ČD cca. 500m
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