Cyklus vzdělávacích seminářů pro předškolní pedagogy v rámci DVPP s akreditací MŠMT
Filiánek, z.s., akreditovaná instituce v systému DVPP č.j.: MSMT-11314/2015
ze dne 23. 4. 2015. Vzdělávací programy jsou akreditovány na základě §25 a § 27
zákona č. 563/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Seminář DVPP 2020-1

Účastníci semináře budou seznámeni s problematikou a možností diagnostikovat začínající poruchy chování
dětí předškolního věku - kdy se jedná o neposlouchání a kdy již o poruchu chování.
Obeznámí se, jak tyto momenty zvládnout a kdy je již potřebné vyhledat pomoc odborníků.
Témata semináře navazují na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy
a nutnost posílení kompetence pracovníků v oblasti vzdělávání a péče o děti v MŠ.
• Chování dětí z hlediska vývojové psychologie, specifika chování malých dětí.
• Riziko vznikající při nejednotném postupu výchovy (rodiče, chůva, školka).
• Hranice ve výchově. Nepřiměřené chování dětí – vzdor, pláč, agrese, neposlušnost.
• Diagnostika poruch chování. Specifické poruchy chování: ADHD, ADD.
• Jak komunikovat s rodiči dětí s poruchami chování, vedení rozhovoru, budování důvěry.
• Zařízení, která mohou diagnostiku dětí provádět a možná spolupráce s MŠ a DS.

Termín konání: 6. 3. 2020, 8:00-17:00 hod.
Místo konání: COWO 2. patro, Moravské náměstí 4, 602 00 Brno
Přednášející: Mgr. Iveta Kučerová, psycholožka z PPP, Brno, odborná praxe školního
psychologa, vedení motivačních kurzů, přednášková činnost
Organizátor: Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno, aut. organizace MŠMT a MPSV.
Cena: 2.000,- Kč
Informace a přihlášky: Ing. Jana Benešová, e-mail: benesova@filianek.cz, tel.728 652 335
Uveďte prosím Vaše jméno, název organizace, telefon a e-mailovou adresu. V případě platby
na fakturu prosíme o zaslání fakturačních údajů. Platbu můžete provést na náš účet:
4604646046/2010 pod VS 204 a poznámkou DVPP 2020-1,
Vaším jménem a jménem organizace.
Na seminář je nutné se předem přihlásit, omezené množství míst.
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