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TÉMA: Vstup dítěte do školky, školy nebo do vyššího ročníku

DATUM: 8/9/2017                                                OD–DO:  15 – 18h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: Poradna pro náhradní rodinnou péči, Obránců Míru 2767, Žatec

LEKTOR: Mgr. Eva Kapicová

ODBORNOST: Pedagog

PRAXE: Psychologické, pedagogické a výchovné Educo Žatec - www.educozatec.cz

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: 
Školní zralost (složka psychická, sociální, emocionální a neurologická), odklad školní docházky,
předškolní věk - rozhodující období pro rozvoj jedince, význam laterality,  předčasné zaškolení
dítěte a následky předčasného zaškolení. Vybrané poruchy učení a jejich náprava. Zapojení rodiny
do přípravy dítěte na vstup do školy. 

CÍL:
- ukázat příklady dobré spolupráce se školami a školkami
- nastínit potřebu vnímání hodnoty dětí v rámci vzdělávacího procesu
- seznámit s potřebou předškolního vzdělávání
- seznámit s nejčastějšími problémy při vstupu dětí do školy nebo při nástupu do vyššího ročníku
- seznámit s nejčastějšími poruchami učení, na které je vhodné se připravit
- umožnit účastníkům dotazy a tím je podnítit k zamyšlení se na tématem ve vztahu k praxi

DOPORUČENÁ LITERATURA:
Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana, Je naše dítě zralé na vstup do školy?, Grada, 2017
Poruchy učení / Zelinková; Praha: Portál, 2001.
Přehled vývoje dítěte / Allen, Marotz
Poruchy pozornosti a hyperaktivita / Munden, Arcelus; Praha: Portál, 2002.
Hry pro zvládání agresivity a neklidu / Šimanovský

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem v Domě dětí a mládeže
(prosíme o nahlášení dětí předem)
- 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 na parkovišti před budovou
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