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Rodičům
a dětem

Pro děti předškolního věku a děti s výukovými
obtížemi dále nabízíme

nejste si jisti zda je Vaše dítě dost zralé k nástupu do základní
školy?
Má Vaše dítě problémy s učením nebo chováním ve škole či
doma? Nedaří se mu navazovat vztahy s vrstevníky, máte
dojem, že je mu ve škole ubližováno?
Nevíte jakým směrem dalšího vzdělávání by se Vaše dítě mělo
vydat? Nebo máte nějaký jiný problém ohledně vzdělávání či
výchovy Vašeho syna nebo dcery a potřebujete se poradit?
Obraťte se na Pedagogicko-psychologickou poradnu.

Nabízené činnosti a služby

Nabízíme


Posouzení školní zralosti



Péči o nadané děti včetně vhodných doporučení pro
vzdělávání



Psychologické poradenství pro děti a rodiče



Terapeutické vedení (psychosomatické
porozvodové situace apod.)

potíže,



Kariérní poradenství



Řešení potíží s učením, chováním nebo vztahy formou:

- diagnostiky poruch učení, chování aj.
- odbornou péčí o děti se specifickými poruchami učení,
chování a jinými zdravotními postiženími
- doporučení vhodného vzdělávacího programu, individuální
speciálně pedagogické nápravy

Reedukační program
Cílem programu je náprava a rozvoj čtení, psaní. Vhodný je především
pro děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,
dysortografie) a děti s pomalým osobnostním tempem. Program je určen
žákům 3. a 4. tříd. Jedná se o skupinovou práci s dětmi a rodiči.
Grafomotorický kurz
Program zaměřený na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky,
sluchového a zrakového vnímání, paměti, časové a prostorové orientace,
početní představy. Cílem programu je podpora připravenosti dítěte před
zahájením školní docházky. Kurz je veden skupinově a za účasti rodičů,
určen je předškolním dětem.
KUPOZ
Preventivní program na zlepšení pozornosti pro děti od 8 do 12 let.
Zlepšuje pozornost, soustředění, rozvíjí pracovní návyky, sluchové a
zrakové vnímání. Vhodný pro děti s ADHD, specifickými poruchami
učení, pomalým osobnostním tempem a děti neurotické. Jedná se o
individuální práci s dítětem a rodičem. Autorkou programu je
PhDr. Pavla Kuncová.
HYPO
Program je určen pro děti s ADHD ve věku 4—8 let. U dětí se zlepšuje
pozornost, sluchová a zraková paměť, adaptace, pracovní návyky, jemná
motorika. Program je veden individuálně s dítětem a rodičem.
Předpokladem úspěšnosti programu je, že s dítětem bude každý den
15—20 minut pracovat jeden z rodičů na zadaných úkolech.
Feursteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)
Metoda vedení, která rozvíjí myšlení a schopnost učení, zvyšuje efektivitu
učení a naučí dítě pracovat s chybou. Dává dítěti jistotu, že se problémy
dají
zvládnout,
u p e v ň u j e
sebedůvěru,
rozvíjí řeč a
vyjadřování.

Kurzy a programy

Pomoc, když ...

Milí rodiče,

