Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0244111 Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ,
která je doporučena pro učitele MŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0244111

Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

20.května 2021 od 09:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Obsahem seminářem je vymezení dvou pojmů - hyperaktivní dítě v MŠ a dítě s
hraničním chováním. Účastníci budou seznámeni s příčinami vzniku syndromu poruchy
pozornosti a aktivity (hyperaktivity) a s jeho základními projevy v období od
raného dětství do předškolního věku. Pozornost bude zaměřena na odlišení projevů
chování hyperaktivního dítěte od běžného opozičního chování dítěte ve vývojovém
období od tří let a následně i od odlišení hyperaktivity od rozvíjející se poruchy
chování. Dále i na odlišení chování hyperaktivních dětí od negativních projevů
chování dětí, které nejsou optimálně výchovně vedeny v rodině. Součástí semináře
budou praktické poznatky a návody, jak pracovat s hyperaktivním dítětem v MŠ, jak
jej výchovně vést a jak pracovat s rodiči hyperaktivního dítěte, jak je vést k
sjednocení výchovných postupů v MŠ a v rodině. Představeny budou i optimální
výchovné styly pro vedení hyperaktivního dítěte ve v rodině i v MŠ a další možnosti
ovlivňování chování těchto dětí (režimová a výchovná opatření, léková i neléková
terapie). Pozornost bude věnována i předškolnímu období a otázce školní zralosti u
těchto dětí. Účastníci budou seznámeni i se základními psychickými potřebami dítěte
- potřebou přijímání (lásky), podpory, otevřené budoucnosti a důsledky po psychiku
těchto dětí v souvislosti s neuspokojováním těchto potřeb, které vyúsťují ve
frustraci a projeví se negativním chováním až agresí.
Účastníci vzdělávacího programu získají informace i praktické náměty pro práci s
hyperaktivními dětmi v MŠ, doporučena bude i vhodná odborná literatura pro práci s
hyperaktivními dětmi pro učitele i pro rodiče, zaměřená na určování a dodržování
výchovných hranic při práci v předškolním zařízení i ve výchovném vedení dítěte v
rodině. Cílem by mělo být i pozitivní vnímání hyperaktivního dítěte a poznání jeho
kladných stránek, na kterých lze stavět jeho další vedení, tak aby nedošlo k
negativnímu ovlivnění jeho psychiky.

Akreditace:

MSMT-11361/2020-6-226

Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0244111 Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "02 Předškolní vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

