Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
NEKLIDNÉ DÍTĚ – PROBLÉM ZVANÝ ADHD A ADD
vzdělávací akce č. 3418
akreditace MŠMT č. j. MSMT- MSMT-22805/2017-1-915
URČENO:

Pedagogům MŠ a ZŠ, speciálním pedagogům

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Bínová

TERMÍN:

1. část: pondělí 9. dubna 2018
2. část: pondělí 23. dubna 2018

ČAS:

13.30 – 17.30 h (prezence 13 – 13.30 h)

MÍSTO:

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

Popis: nad Kongresovým centrem do kopce, budova gymnázia je nahoře pod lyžařským svahem.
Pěší chůzí od vlakového a autobusového nádraží 15 minut chůze.
Parkování doporučujeme na Parkovišti Univerzitní park, GPS 49.2209719N, 17.6590108E.
OBSAH:
Kurz systematicky zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder – hyperkinetická porucha, porucha pozornosti s hyperaktivitou)
a ADD (Attention Deficit Disorder - označení pro poruchu pozornosti bez hyperaktivity) u dětí
předškolního a mladšího školního věku.
1. část:
Projevy chování dítěte s ADHD, ADD, související se začleněním dítěte do kolektivu v MŠ a ZŠ a
na ně navazující možná další úskalí.
• vznik ADHD, ADD – příčiny vzniku
• kritéria americké psychiatrické asociace – konkrétní popis projevů
• jednotlivé příznaky ADHD, ADD
• poruchy percepce
• specifické neurologické nálezy
• poruchy řeči a sluchového vnímání, myšlení; poruchy motoriky
• poruchy učení – sekundárně se rozvíjející SPU
• neurotické rysy
• emoční poruchy a poruchy chování
• poruchy spánku
• fyzický vývoj
• poruchy koncentrace pozornosti, paměti
• hyperaktivita a hypoaktivita
• výskyt ADHD, ADD v populaci předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
2. část:
Korekce nežádoucího chování - zásady práce s dítětem s ADHD a ADD, předcházení konfliktním
situacím.
• dítě s LMD ve škole i doma – chování dětí s ADHD a ADD
• zásady práce s dítětem s ADHD
• korekce nežádoucího chování
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CENA:

1 400 Kč/cena za obě části; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

28. 3. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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