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TÉMA: Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi učit

DATUM: 16/6/2017                                                  OD–DO:  15 – 18h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ a MŠ Bratislavská 994, 407 47 Varnsdorf

LEKTOR: Bc. Pavel Kalpakcis

ODBORNOST: Psychoterapeut; speciální pedagog - etoped

PRAXE: Soukromá psychoterapeutická a speciálně pedagogická poradna, pedagog a preventista
sociálně patologických jevů na ZŠ, lektor vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků, více o
lektorovi na webových stránkách: www.poradna-psychoterapie.eu

ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči

PODMÍNKY:  Účastníci vzdělávací přednášky budou aktivně naslouchat lektorovi. Pro ověření
pochopení  probírané  látky  budou  moci  klást  dotazy  k  tématu  a  tím  si  budou  moci  přiblížit
probíranou teorii své výchovné praxi.

ANOTACE:  Seminář  nabídne  inspiraci  těm  pěstounům,  kteří  vychovají  děti  školního  nebo
předškolního věku. Podíváme se na potíže při domácí výuce a jejich možná řešení. Vyzkoušíme si
aktivity na zlepšení paměťových úkolů dětí, na rozvrh činností, na zjištění rozumových schopností
dítěte.  Seminář  také  poskytne  informace,  kam se  obrátit,  když  dítěti  škola  nejde  a  potřebuje
pomoci.  Náhradní  rodiče  a  jejich  přijaté  děti  často  řeší  i  školní  situace,  kdy  je  dítě  neustále
konfrontováno s tím, že je jiné (například domácí úkoly na příbuzenské vztahy v rodině, úkoly
mapující podobnost mezi dítětem a rodičem, aj.). Na semináři prodiskutujeme možnosti, jak dítě
na takové situace připravit, jak se domlouvat s učitelem a reagovat na dětské vrstevníky.

CÍL:
- ukázat příklady možných obtíží při učení a jejich řešení
- nastínit základy správného pojetí pomoci dětem s domácími úkoly
- objasnit zásady a způsoby spolupráce s pedagogy
- umožnit účastníkům dotazy a tím je podnítit k zamyšlení se na tématem ve vztahu k praxi
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem ve školní družině
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma, ostatní (nutno se přihlásit předem)
uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodinu a to buď hotově, složenkou, bank. převodem
- parking možný zdarma před školou
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