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. 4007431 Klady a zápory hyperaktivity II, která je doporučena pro
učitele MŠ, ZŠ, pracovníky PPP.

40 Společné vzdělávání
4007431

Klady a zápory hyperaktivity II

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, pracovníky PPP

Termín konání:

25.dubna 2023 od 09:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Vzdělávací akce je volným pokračováním semináře Klady a zápory hyperaktivity.
Účastníci budou seznámeni s konkrétními možnostmi, jak pracovat s hyperaktivními
dětmi, jak ovlivnit jednotlivé projevy syndromu ADHD při školní práci. Uvedeny
budou možnosti ovlivnění poruch pozornosti – kolísání, ulpívání, nevýběrovosti
pozornosti, dále i projevů nadměrné aktivity - hyperaktivity, impulzivity a
zvýšené emotivity až afektivity. Součástí vzdělávací akce bude i uvedení možností
jak z negativních projevů syndromu postupně učinit pozitiva a jak výchovně vést
hyperaktivní dítě a to jak ve školním prostředí, tak s doporučeními pro spolupráci
s rodiči a s možnostmi postupného ovlivňování jejich výchovného vedení, nacházení
optimálních způsobů výchovného vedení pro hyperaktivní děti.
Seznámení účastníků s konkrétními výchovnými a režimovými metodami a postupy při
snaze ovlivnit projevy syndromu hyperaktivity ve školním prostředí tak, aby se
eliminoval vliv negativ a posílila pozitiva plynoucí z tohoto syndromu. Podpora
pedagogů pracujících s hyperaktivními dětmi v jejich vnímání spíše pozitiv než
negativ chování, jednání a prožívání těchto dětí.
Rozpis výuky:
1. blok 2 hodiny - přiblížení konkrétních kladů a záporů u jednotlivých projevů
syndromu hyperaktivity, 2. blok 2 hodiny - konkrétní možnosti ovlivnění
jednotlivých projevů syndromu (zvýšené aktivity, poruch pozornosti a paměti,
impulzivity, afektivity, dalších kognitivních poruch), 3. blok 2 hodiny možnosti
ovlivnění projevů výchovným, režimovým a terapeutickým vedením (obecně seznámení s
možnostmi nelékové a lékové terapie), práce na sebepoznání ze strany dítěte

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP JAK.

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
4007431 Klady a zápory hyperaktivity II
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 "40 Společné 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

