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POZVÁNKA
HYPERAKTIVNÍ, HYPOAKTIVNÍ A AGRESIVNÍ DÍTĚ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
vzdělávací akce č. 4019
akreditace MŠMT č. j. MSMT-22805/2017-1-915
URČENO:

pedagogům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD
LEKTOR:
PaedDr. Zdeněk Martínek - speciální pedagog – etoped,
zabývá se především specifickými vývojovými poruchami učení, agresivním
chováním dětí a mládeže a šikanou ve školních kolektivech; autor publikace
„Agresivita a kriminalita školní mládeže“ (Grada Publishing 2009)

OBSAH:
V teoretické části si vymezíme pojmy agrese, agresivita, hyperaktivita, hypoaktivita u dětí v MŠ
na herní a tělové úrovni. Řekneme si o příčinách zvýšeného výskytu agrese a možností jejich
předcházení. Vzhledem k častému neuspokojování základních sociálních potřeb dětí (potřeba
místa, podpory, péče, bezpečí a limitu) se u nich objevují agresivní projevy. I proto jsou součástí
semináře způsoby jednání s rodičem agresivního dítěte. Praktické ukázky uspokojování výše
uvedených potřeb na tělové úrovni - práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních
dětí - se dají velmi dobře praktikovat v mateřské škole.
Teoretická část:
• Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí
• Pojem ADHD – LMD – příčiny vzniku
• Práce s modelem Pesoterapie – základní sociální potřeby dítěte – potřeba
místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení
uvedených potřeb se u dětí objevují agresivní podněty.
Praktická část:
• Praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni –
práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí
• Jak pracovat s rodičem agresivního dítěte
TERMÍN:

čtvrtek 25. dubna 2019

ČAS:

9.00 – 15.00 h (prezence od 8.30h)

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9

Popis: nad Kongresovým centrem do kopce směrem k bývalému Domu umění. Budova
gymnázia je nahoře pod lyžařským svahem. Pěší chůzí od nádraží cca 15 minut chůze.
S SEBOU:
CENA:
UZÁVĚRKA:

volnější pohodlné oblečení
850 Kč; nejsme plátci DPH
12. 4. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

