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BEHAVIOURAL DISORDERS 

 

Ivana LIŠTIAKOVÁ 
 

Abstrakt 

Príspevok informuje o projekte KEGA č. 067UK-4/2015 E-learningové vzdelávacie moduly 
k problematike porúch správania u detí. Oboznamuje s filozofiu, zámerom a produktmi projektu. 
Ponúka pohľad na poruchy správania z hľadiska liečebnej pedagogiky a expresívnych terapií. 
Príspevok predstavuje webový portál, ktorý je platformou pre online vzdelávanie odborníkov a 
študentov pomáhajúcich profesií, ako aj pre rodičov. Bližšie informácie o projekte sú dostupné na 
www.poruchyspravania.sk. 
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Abstract  

The paper informs about the KEGA project nr. 067UK-4/2015 E-learning educational modules on 
the topic of behavioural disorders in children. It explains the philosophy, aims and products of the 
project. It offers a perspective on behavioural disorders from the point of therapeutic education 
and expressive therapies. The paper presents the web portal which is the platform for online 
training of professionals and students of helping professions as well as for parents. Further 
information about the project is available at www.poruchyspravania.sk. 
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