Назва курсу: Вікова психологія: Розуміння етапів розвитку дитини та її
поведінки (від дитячого садка і до закінчення школи) як інструментарій в
руках учителя
Лектор: клінічний психолог, психотерапевт, науковий керівник інституту
«Яаад-Хен» (Ізраїль), Дан Шандор
Опис та цілі курсу: даний курс включає в себе кілька ключових положень в
області вікової психології, які повинен засвоїти учитель. Особливу увагу буде
приділено вивченню психологічних і фізіологічних особливостей дитини від
народження до шкільного віку, а також психоаналітичні, когнітивні і
поведінкові аспекти. Також буде вивчатися роль розвитку дитини в початковій
школі, його особиста, соціальний і сімейний розвиток. Курс знайомить учнів з
декількома основними рисами психології дошкільнят і школярів, враховуючи
які вчитель отримає навички вирішувати проблеми проблемної поведінки. Буде
обговорюватися відмінність між проблемною поведінкою та поведінковими
розладами, а також буде запропонований інструментарій до розуміння шляхів
подолання та вирішення цих проблем в рамках шкільної системи. Надання
студентам базових знань про розвиток дитини, головним чином, в області
психології, підготувати їх бути більш уважними та чуйними, точно реагували на
вирішення важких завдань в дитячому садку і школі. Особливості фізичного і
психологічного розвитку дитини в різному віці. Методи і навички вирішення
поведінкових проблем, з якими стикається вчитель. Роль батьків і вчителя в
процесі розвитку особистості дитини.
Теми курсу:
1. Розвиток дитини 6-0 років
2. Розвиток дитини 6-12 років
3. Підлітки 12-18 років.
4. Шляхи вирішення поведінкових проблем у класі
5. Клас, як группа і вчитель, як керівник групи
6. Психодіагностика дітей
7. Дитяча та підліткова психопатологія
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