POZVÁNKA

WORKSHOP
„JAK VHODNĚ PODPOŘIT DÍTĚ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI
UČENÍ, PORUCHOU POZORNOSTI ČI AUTISTICKÉHO SPEKTRA „
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Termín konání: 12. 11. 2019, od 17.00 do 18.30 hodin
Místo konání: ZŠ Vítězslava Hálka, Školní 200, Odolena Voda

Anotace semináře:
 Jak poznat, že se u dítěte jedná o specifické poruchy učení, poruchy pozornosti nebo poruchy
autistického spektra
 Jak a kdy podstoupit diagnostiku u odborníků, kde hledat odbornou pomoc
 Jak nastavit podpůrná opatření pro dítě s problémem v učení nebo chování ve škole i doma –
nastavení individuálního vzdělávacího plánu a komunikace rodiny se školou
 Nejčastější problémy dětí s poruchami učení a chování a nejčastější úskalí v jejich výchově
 Některé netradiční metody, s kterými se může dítě v současné době ve škole setkat a jejich výhody
či nevýhody pro děti s poruchami učení, pozornosti a autistického spektra
Bude také jistě prostor probírat individuální problémy dětí účastníků semináře.
Přednášející:
Mgr. Jana Divoká vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze (obor učitelství
pro I. stupeň ZŠ) a prošla výcvikem „Umění terapie“ v systemické a rodinné psychoterapii.
Má letité zkušenosti jako učitelka, psychoterapeut, lektor a metodik. Pracovala jako učitelka na
1. i 2. stupni ZŠ, včetně působení ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
(speciální třída pro děti s lehkým mentálním postižením).
Registrace do 7. 11. 2019 na e-mailu: kotatkova@strednipolabi.cz
Seminář je určen zejména rodičům školáků se specifickými poruchami učení (dyslexií – poruchou čtení,
dyskalkulií – poruchou počítání, dysortografií – poruchou pravopisu, dyspraxií – poruchou pohybových
schopností aj.) nebo poruchou pozornosti (ADHD, ADD) či poruchou autistického spektra (lehčí formou,
kdy je možné dítě integrovat v běžné škole, vč. Aspergerova syndromu). Vítáni jsou však také rodiče dětí,
kteří mají podezření, že by se u jejich dětí o některou ze zmíněných poruch mohlo jednat a další zájemci,
kteří mají chuť načerpat nové informace či sdílet své zkušenosti.
Seminář je pro ZDARMA díky financování z projektu MAP II pro Brandýsko

Seminář je pořádán v rámci realizace projektu MAP II pro Brandýsko - registrační č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529

