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Děti s problémovým chováním a děti s poruchou
autistického spektra - jak na ně? Jak na nás?
Občanské sdružení Rytmus Vás srdečně zve na dvoudenní seminář týkající se nových
přístupů k dětem s problémy v chování a k začleňování dětí s poruchou autistického spektra
do běžných škol.
Již po šesté máte možnost zažít profesionálně vedený seminář s anglickými lektory
Derekem Wilsonem a Colinem Newtonem z Nottinghamské organizace Inclusive Solutions.
Vstaňte ze židlí a nechte se občerstvit novými přístupy, metodami, postupy v tak náročné
práci, jako je ta vaše.
Témata jednotlivých dní naleznete níže rozepsaná. Doporučujeme absolvovat oba dny,
navazují na sebe a doplňují se. Je možné zúčastnit se pouze jednoho vybraného dne.
Co o kurzu řekli na kameru jeho absolventi?
Ohlasy českých absolventů kurzu vedeného Derekem a Colinem na téma Problémové chování:

A jaké byly psané ohlasy?
„Kurz hodnotím celkově za velice přínosný. Úžasné pro mě bylo zorientovat se v kruhu
vztahů a pochopit to i z jiného pohledu, než jsem doposud chápala. Praktická cvičení mi
přinesla hodně emocionálních prožitků a pochopení všeho do hloubky. Strašně se těším, až
vše použiji v praxi.“ Absolventka kurzu, červenec 2011
„Přesně tohle jsem potřebovala, protože mi chyběl základní článek pro to, jak postupovat
při vzdělávání dětí v naší inkluzívní škole. “ Absolventka kurzu, červenec 2011
„Kurz mi přinesl chuť do práce a dělat něco nového. Poznání, jak velkou moc mají řešení
problémů a potíží vztahy a přátelství. Hlavní principy metody využiji při společných
schůzkách ve škole a budu se snažit, aby se schůzek zúčastnili i vrstevníci. Bylo to skvělý a
díky za možnost se zúčastnit!“ Absolventka kurzu, červenec 2012
„ Kurz mi přinesl pochopení, že ti, co posouvají děti dále, jsou právě spolužáci/vrstevníci
dítěte, který potřebuje pomoct. Budu to přenášet do své praxe při vytváření kruhu podpory.“
Absolventka kurzu, červenec 2012
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Organizační náležitosti:
Termín:
Místo:
Cena:
Přihláška:
Tlumočení:
Akreditace:

27. - 28.5.2013
VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2
5 000,- (1 den 2 500,-)
On-line přihláškový formulář
Kurz bude simultánně tlumočen do češtiny
Kurz je akreditován MŠMT v programu DVPP

Jak kurz uhradíte:
Částku 5 000 Kč nebo 2 500 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277 /
0100 do 19. 5. 2013.
Variabilní symbol uveďte 27052013.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na
kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy
nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle
zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si
účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání
kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána
nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit
bez storno poplatků.

www.rytmus.org

Aktuální informace o možnosti vzdělávání

www.inkluze.cz

Pro pravidelný odběr novinek týkajících se nejen
vzdělávacích kurzů, ale veškerého dění v oblasti
inkluzívního vzdělávání

kurzy@rytmus.org

V případě dotazů ohledně kurzů se obraťte na jeho
koordinátora
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Nové přístupy k dětem s problémovým chováním
a k vytváření vztahů
Pondělí 27. května 2013
VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2
9,30-16,30
Kurz vedený anglickými lektory z organizace Inclusive Solutions Derekem
Wilsonem a Colinem Newtonem
V kurzu se tentokrát zaměříme se na děti, na které odměny a tresty často nefungují, a jež
svým chováním matou dospělé kolem sebe. Naším základním cílem je pomoci vytvářet
vztahy a zprostředkovat ostatním možnost, aby hlouběji přemýšleli o tom, proč děti s
problémy v chování dělají to, co dělají, a jakou roli v tom hrajeme my, dospělí.
Máte-li neúspěch s využíváním vašich obvyklých způsobů práce s konkrétními dětmi s
problémovým chováním, využijte příležitost získat různorodé osvědčené strategie, které
přinesou pozitivní změnu v chování dětí a které budou zároveň reagovat na jejich
emocionální potřeby.
Klíčová témata:
 Vytvořit správné/pozitivní uvítání pro děti s problémovým chováním - porozumění
tomu, že pocit jistoty a sounáležitosti je základem úspěchu
 Povzbuzování - jak dostat z dětí s problémy v chování to nejlepší
 Aktivní naslouchání - naslouchání tomu, co je skryto za chováním
 Zátěž způsobená studem – jak se vypořádají s pocitem studu? A jaké jsou zdravější
cesty, aby se s tímto pocitem děti lépe vyrovnaly?
 Nástroj “Kruh řešení”: 30 minutové týmové řešení problémů, které pomáhá
vzájemnému posílení a stanovení prvních akčních kroků
O lektorech:
Derek Wilson a Colin Newton jsou spoluzakladateli organizace Inclusive Solutions. Jejich
zkušenosti jakožto psychologů působících ve školství ve Velké Británii jsou více než 50 ti leté.
Jsou zastánci inkluze, poskytují vzdělávací kurzy a konzultace školám domácím i zahraničním.
www.inclusive-solutions.com
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Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí
Úterý 28. května 2013
VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2
9,30-16.30
Kurz vedený anglickými lektory z organizace Inclusive Solutions Derekem
Wilsonem a Colinem Newtonem
Jednodenní workshop nabídne účastníkům informace a strategie pro začlenění dětí s
nálepkou autismu do běžného prostředí školy. Půjde o souhrn prezentací a skupinových
úkolů, které umožní účastníkům vytvořit si strategie pro podporu lidí s autismem v jejich
školách, komunitách a rodinách. Základním principem celého dne bude snaha o porozumění
lidí s autismem jakožto jednotlivců s jejich jedinečnými silnými stránkami a dovednostmi.
Seznámíte se rovněž s nutnými úpravami ve škole i jinde tak, aby umožňovaly účast a
zapojení lidí s autismem.
Kurz je založen na jasných hodnotách a praxi. Jeho cílem je dát prostor pro sdílení zkušeností
a dobrých příkladů a zároveň prosadit inovativní přístupy k inkluzívnímu vzdělávání. Budeme
rovněž zohledňovat perspektivu rodičů a samotných lidí s autismem.
Vzdělávací cíle:
 Zvýšit povědomí a pochopení lidí s autismem a jejich začlenění do běžné školy.
 Seznámit se se strategiemi, které mohou pozitivně ovlivnit komunikaci a problémy
v chování Prohloubit porozumění základních hodnot, na nichž staví inkluze.
 Naučit se nové dovednosti, aby začlenění dětí s autismem bylo úspěšné.
Nejde o medicínsky pojatý výklad o autismu. Motto lektorů zní: “Lidé věci dělají z nějaké
příčiny, a tou příčinou není autismus.”

O lektorech:
Derek Wilson a Colin Newton jsou spoluzakladateli organizace Inclusive Solutions. Jejich
zkušenosti jakožto psychologů působících ve školství ve Velké Británii jsou více než 50 ti leté.
Jsou zastánci inkluze, poskytují vzdělávací kurzy a konzultace školám domácím i zahraničním.
www.inclusive-solutions.com

