
 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání začátkem tohoto školního roku zahájila 

ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet 

z Norska realizaci dvouletého projektu s názvem Práce s dětmi s problémovým chováním 

ve školním prostředí. Projekt je realizován díky podpoře fondů EHP 2014-2021.  

Projekt reaguje na potřeby učitelů, kteří stále častěji poukazují na obtíže při vzdělávání žáků 

s náročným chováním a potřebu dalšího vzdělávání v této oblasti. Žáků s problémy v chování 

ve školách přibývá, v uplynulých deseti letech narostl čtyřnásobně. Narůstá počet dětí 

s duševním onemocněním, věk rozvoje duševního onemocnění se navíc posouvá do stále 

nižšího věku.  Žáci projevující se náročným chováním často zažívají ve škole neúspěch a 

nezřídka končí v ústavních zařízení. Jednou z nejzávažnějších příčin náročného chování je 

tzv. komplexní (vývojové) trauma. Jedná se o opakovanou či dlouhodobou zkušenost týrání, 

zneužívání nebo zanedbávání v raném dětství, která zásadně ovlivňuje vývoj mozku dítěte, 

což má negativní dopad na jeho psychický vývoj, prožívání a sociální interakce.   

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu určeného učitelům a speciálním 

pedagogům zaměřeného na podporu dětského duševního zdraví ve školách a vzdělávání dětí 

a žáků s náročným chováním z důvodu komplexního (vývojového) traumatu. V projektu je 

plánováno vytvoření a pilotáž vzdělávacího programu a příprava týmu lektorů, kteří jej budou 

školit po celém území ČR. V projektu jsou plánovány také veřejné semináře pro učitele a 

studenty připravující na povolání učitele. Nejbližší veřejný seminář proběhne na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy dne 21. listopadu od 13.00 do 16.00.  

Lektorkami semináře budou pracovnice partnerské organizace – Centra Østbytunet, které se 

věnuje podpoře dětí a mladistvých s komplexním traumatem a vzdělávání profesionálů, kteří 

s těmito dětmi pracují.  

Díky podpoře fondů EHP 2014-2021 je seminář pro účastníky zdarma včetně zajištění 

simultánního tlumočení. 

 V projektu je pro budoucí lektory naplánovaná týdenní stáž na pracovišti Centra Østbytunet, 

která proběhne v únoru 2020. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


