akreditované kurzy

Montessori v souvislostech
Udělejte si vlastní názor na Montessori metodu.
Porovnejte pověry a fakta. Praktické zkušenosti a
inspirace použijete v inkluzivním vzdělávání. Při
náročné profesi pedagoga získáte díky našim
postupům prostor pro individuální vzdělávání dětí.

Jak mluvit, aby dítě poslouchalo 0 - 3 roky
Kreativní postupy pro zvládání sebeobsluhy nejmladších
dětí. Pracujte s pozorností dítěte. Osvojíte si inkluzivní
techniky pro zvládnutí dětského vzteku a vzdoru.

vytvořili jsme plně automatizovaný
systém nákupu vstupenek,
který je šetrný k životnímu prostředí
samostatně řešíme promo,
produkci, dramaturgii i technické zázemí
využíváme interaktivní metody dotazování, naše publikum
je o 70 % aktivnější než při běžném pokládání dotazů

Velký akreditovaný Montessori kurz

Jak mluvit, aby dítě poslouchalo 3 - 6 let
Chcete nastavit hranice, které budou děti samy
dodržovat? Respektujícím způsobem získáte ve třídě
přirozenou autoritu. Vaše pravidla budou fungovat.
Pusťte se do praktických návodů na řešení agresivity
dnešních dětí. Osvojením jednoduchých technik
předejdete syndromu vyhoření.

Členové britské královské rodiny jsou
po dlouhá léta vzděláváni metodou
Montessori. Získejte dovednosti z této
alternativní formy výuky. Osvojte si principy,
které rozvíjí čtenářskou pregramotnost
do rozměrů, kdy čtyřleté dítě píše i čte,
ačkoli není intelektově nadprůměrné.
Konkrétními postupy povedete dítě
k samostatnosti, sebeobsluze a rozvoji
kritického myšlení. Získáte použitelný návod
pro inkluzivní vzdělávání. Poznejte metodu,
které připisují zásluhy svého profesního
úspěchu také zakladatelé Google,
Sergey Brin a Larry Page.

přednášky
Pořádáme přednášky s předními osobnostmi
a lídry z oboru vzdělávání a výchovy, na které
volně navazují

SEMINÁŘE
WORKSHOPY

Informujte se u nás o možnosti financování kurzu:

ŠABLONY
POVEZ II

Projektový den
Rozvíjejte samostatnost dětí smysluplnými
a jednoduchými metodami. Kreativní hrou si procvičí
jemnou i hrubou motoriku. Sami naleznou přínos
kooperativního učení. Prožitkový program aktivuje
kritické myšlení dítěte a vy díky Projektovému dni
získáte inspiraci, kterou můžete dále prohlubovat
ve vlastní praxi.

projektový den
Zajišťujeme komplexní služby - doprava, program,
administrativa:

DEN VE ŠKOLE
DEN MIMO ŠKOLU

Výchova pro život
Vendula Koňaříková
Městský kopec 68/6
743 01 Bílovec (2. patro)
+420 725 633 124
info@vychovaprozivot.cz
www.VychovaProZivot.cz

přednášky
kurzy
semináře
workshopy
projektové dny

