VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

PaedDr. Anna Jakobová

MŠMT-21729/2019-1
Františka Prokopa 196
IČ 630 43 432
739 42 Frýdek-Místek, Chlebovice
___________________________________________________________________________

PROBLEMATIKA VČASNÉHO A KOMPLEXNÍHO
přístupu k dětem a žákům s poruchami ADHD
č. j.: MŠMT-7504/2019-1-372
8 vyučovacích hodin
Současná terminologie poruch ADHD, ADD
- možnosti a využívání podpůrných opatření ve školství
- specializovaná poradenská zařízení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
- charakteristické projevy u dětí s poruchou pozornosti bez hyperaktivity (ADD)
- charakteristické projevy chování dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)
- rizikové dítě v předškolním věku a příprava na školu
- podmíněnost faktorů biologických, psychologických a sociálních
Hlavní zásady práce s dětmi a žáky s ADD, ADHD
- prevence problémového chování, neúspěchu, intervence
- individuální přístup, úprava denního režimu, eliminace rušivých podnětů
- výkonová motivace, posilování vůle, nácvik sociálně přijatelného chování
- metody a formy výuky, úprava obsahu, odlišné časové limity
- strukturalizace výuky do menších celků, příprava na vyučování
- biorytmus a volný čas
- Možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
- charakteristika poruch učení
- smyslová výchova, (multisenzorický přístup)
- styly učení, IVP
- sociální prvky
- emocionální prvky
- organizace výuky
- způsoby zadávání úkolů, hodnocení dětí, podpůrná opatření jiného druhu aj.
K dispozici budou ukázky kazuistik s konkrétním opatřením, pomůcky pro rozvoj úchopu a
psaní, ukázky pracovních listů aj.
Termín:
Místo konání:
Cena kurzu:
Způsob platby:
Vyučující:
Ukončení kurzu:

29. srpna 2019 od 8.30 hod
Obchodní akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku
925,-Kč
přímá platba při zahájení, bankovním převodem na účet ČSOB
č. 213596581/0300, uveďte své jméno
speciální pedagog
předání osvědčení v rámci vzdělávání v systému DVPP

Kontakt: 595 174 336, 732 349 654
Email: jakobova4@seznam.cz
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

Závazná přihláška do kurzu
Kurz je akreditován MŠMT -7504/2019-1-372
Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:____________________

Bydliště____________________________________________________________________
E-mail:

________

Telefon:_______________________________
Přihlašuji se do kurzu Problematika včasného a komplexního přístupu k dětem a žákům
s poruchami ADHD
Datum konání............................
Místo konání: Obchodní akademie, Palackého123, Frýdek-Místek
Začátek kurzu 8.30 hod 29.8.2019
Cena kurzu při rozsahu 8 vyučovacích hodin.
Přihlášky zasílejte na adresu:

PaedDr. Anna Jakobová
Františka Prokopa 196,
739 42 Frýdek – Místek, Chlebovice

Platbu proveďte v hotovosti v den zahájení kurzu, nebo převodem přes účet číslo
ČSOB 213596581/0300

Datum

Podpis

