Vážnější poruchy v oblasti chování a v emoční oblasti
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Agresivní, sprosté, nezvladatelné : učitelé mají omezené možnosti
efektivní práce s žáky s výraznými poruchami chování / Radmil
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S očekávanou novelou vyhlášky o speciálním vzdělávání se řeší také otázky
týkající se žáků s poruchami chování. Učitel má pouze omezené množství
nástrojů, jak je řešit. Ředitelka základní školy pro žáky se specifickými
poruchami z Prahy upozorňuje na nedostatečné kompetence učitelů. Součástí
školy je poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem z celé Prahy. MŠMT
se pokusilo vytvořit po vzoru individuálního vzdělávacího plánu i individuální
výchovný plán. Doporučuje spolupráci s poradenskými pracovišti a spolupráci s
rodiči. Doporučuje také využít metodická doporučení. Závěr článku je věnován
prevenci rizikového chování a spolupráci adiktologických pracovišť se
základními školami.
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Problémy s dětmi s poruchami chování ve školním kolektivu. Ondřej Počarovský,
psychoterapeut a rodinný terapeut, vede Prev-Centrum. Prev-Centrum je
nezisková organizace, která se věnuje prevenci rizikového chování u dětí.
Zajišťuje programy pro žáky třetích až pátých tříd, žáky druhého stupně a starší.
Nabízí informační, poradenské, terapeutické a jiné služby. Nabízí také vzdělávání

pro metodiky prevence a další pedagogy. Vyjádření pana Počarovského k
problémům týkajícím se nedostatečného obsazení míst v pedagogickopsychologických poradnách, nedostatečného odměňování asistentů pedagoga.
Důležitost komunikace s rodiči.
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3.
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Michal Čerešník, Robert Tomšík, Martin Dolejš, Jaroslava Suchá -- slo -Obsahuje bibliografické odkazy
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Cílem studie bylo identifikovat dopad impulzivity na rizikové chování
adolescentů. Adolescence má relativně krátké trvání, ale odehrávají se při ní
klíčové změny v organismu. Problém rizikového chování je stále aktuální a
ačkoliv jsou rizikové faktory poměrně známé, zůstává otázka, do jaké míry
stimulují jednotlivce, aby se choval a konal rizikovým způsobem. Reprezentativní
vzorek sestával z více než 4000 studentů středních škol v České republice.
Výsledek studie potvrdil hypotézu, že existuje kauzální souvislost mezi
impulzivitou a zneužíváním psychoaktivních látek, šikanováním a delikvencí. Ve
všech třech případech je impulzivita významným prediktorem.
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