POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Dítě s ADHD - typické projevy dětí s ADHD, jak je chápat a jak na ně správně
reagovat
Termín: 26. 2. 2020
Časová dotace: 4 hodiny (od 12,00 do 16,00 hodin)
Místo: Žižkova 12 – zasedací místnost 313, 370 01 České Budějovice
Cílem semináře:
Lektorka s mnohaletými zkušenostmi v práci s dětmi s ADHD a jejich rodinami účastníkům poodhalí příčiny často
velmi obtížně zvladatelného chování dětí s ADHD a seznámí je s účinnými tipy, jak na ně v každodenní praxi reagovat.
Současně také společně nahlédnou na ADHD z trochu jiné perspektivy.

Lektor a reference
Mgr. Markéta Dobiášová:








Od roku 2010 se aktivně věnuje tématice hyperaktivity a neklidu (ADHD) prostřednictvím skupinové a
individuální práce s dětmi, jejich rodiči a učiteli.
Její přístup je specifický snahou pochopit, proč dítě reaguje tak, jak reaguje, co se za tím skrývá a na základě
toho na jeho chování a jednání vhodně reagovat a pomoci mu tak jeho potenciál rozvíjet.
Již několik let působí jako vedoucí tréninku sociálních a emočních dovedností pro hyperaktivní a neklidné
děti, který je veden zážitkovou formou a využívá prvky pozitivní motivace.
Zároveň poskytuje v dané problematice odborné poradenství a lektoruje na toto téma řadu odborných kurzů
a seminářů.
Je vedoucí svépomocné rodičovské skupiny, která slouží ke sdílení zkušeností, radostí i starostí při výchově
hyperaktivních a neklidných dětí.
Je autorkou několika specializovaných motivačních plánů pro tyto děti a inovátorkou v oblasti metodických
systémů skupinové práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi.
V současné době se také intenzivně věnuje specializovaným preventivním programům zaměřeným na
rizikové chování ve třídách s dětmi s ADHD, částečným úvazkem působí také jako asistentka pedagoga a
metodička prevence rizikového chování.

Registrace: https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/registraceseminar-dite-s-adhd-262/
Pro přihlášení použijte prosím registrační formulář na následujícím odkaze:
Registrace možná nejpozději do 22. 2. 2020. Kapacita semináře omezena pro max. 20 osob

Registrace:
Zástupci zapojených škol do MAP II ORP ČB mají účast na tomto semináři zcela zdarma.
Kontakt: Mgr. Jana Rychlíková rychlikova@masrozkvět.cz
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II. (MAP II ORP ČB),
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525

