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Kurz: Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektor

(výuku zajistí jeden z uvedených lektorů)

Kurz určen pro

Požadavky k přijetí

Rozsah / celková délka kurzu
Místo konání kurzu

Cíl kurzu

Formy práce

Obsah kurzu (anotace)

Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Ing. Ivana Treznerová, Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Mgr. Ing. Ivana Treznerová, Mgr. Zuzana Žampachová, PaedDr.
Věra Čadilová, Mgr. Martin Polenský
Pedagogické pracovníky vykonávající pedagogickou činnost
v krajích ČR kromě hl. města Prahy.
- správně vyplněná a podaná elektronická interní přihláška ke
kurzu,
- zaslat vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti,
- seznámit se s podmínkami konání dotovaného kurzu a získání
nároků na dotaci.
8 hodin
Olomouc
Cílem kurzu je podání základních informací o psychiatrických
(duševních) nemocech u skupiny dětí a mládeže, vznik
psychiatrických onemocnění, dělení nemocí, rozdělení neuróz
a psychóz, fobické poruchy, sociální fobie u dětí a mládeže,
speciálně pedagogické postupy u žáků s tímto onemocněním.
Disociální poruchy, somatoformní poruchy, reakce na stres.
Psychózy, druhy, speciálně pedagogický přístup k žákům
s psychózami. Bipolární afektivní porucha u dětí, dětský autismus,
postřehy v sociálním chování, Aspergerům syndrom, dětská
a dorostová psychiatrie, poruchy příjmu potravy, poruchy
chování. Dílčí obsahový cíl sleduje získání obecné povědomosti o
typech psychiatrických onemocnění u dětí a mládeže, možnost
prevence, spolupráce školy, rodiny a specialisty na tato
onemocnění.
Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům
a internetové odkazy. Práce s pracovními listy.
1. Základní informace o duševních nemocech.
2. Vznik psychiatrických onemocnění.
3. Poruchy duševní a poruchy chování.
4. Neurózy, současné dělení neuróz.
5. Fobické úzkostné poruchy.
6. Sociální fobie.
7. Panická porucha.
8. Generalizovaná úzkostná porucha.
9. Obsedantně kompulzivní porucha (OCD).
10. Disociativní poruchy.
11. Somatoformní poruchy.
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12. Reakce na stres.
13. Psychózy.
14. Hyperkinetická porucha – ADHD, přítomnost specifických
poruch učení, speciálně pedagogický přístup.
15. Hyperkinetická porucha.
16. Bipolární afektivní porucha u dětí.
17. Dětský autismus, problém v komunikaci, postřehy v sociálním
chování.
18. Aspergerům syndrom.
19. Mýty o dětské psychiatrii.
20. Poruchy příjmu potravy.
21. Poruchy chování.
22. Program primární prevence – destigmatizace duševního
onemocnění.
23. Spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti.
Aktivní zapojení účastníků v průběhu kurzu, správně vyplněné
Požadavky k ukončení
pracovní listy.
min. 5, max. 25
Počet účastníků (min. / max.)
Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
Doklad o absolvování studia
ve znění pozdějších předpisů. Vyplněný evaluační dotazník je
podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu.
Dataprojektor a plocha pro umístění power pointové prezentace,
Požadavky na učebnu
tabule a kruhové uspořádání lavic.
Kontakty
Koordinátorka kurzu
Koordinátorka přímé podpory

Bc. Aneta Tomanová
mail: aneta.tomanova@upol.cz
Tel: +420 585 635 150
PhDr. Jana Vítková
mail: jana.vitkova@upol.cz
Tel: +420 585 635 146
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