MAP ORP KOPŘIVNICE II – SEMINÁŘE PRO RODIČE
ZÁŘÍ - PROSINEC 2018
TERMÍN a MÍSTO NÁZEV AKCE

LEKTOR

24. 10. 2018
16:00 – 18:00

AUTORITA RODIČŮ

Mgr. Lukáš Radostný
lektor, kouč, terapeut

REGENERACE A PSYCHIKA
SPORTUJÍCÍCH DĚTÍ

Mgr. Vít Schlesinger
expert na komplexní přípravu
našich předních vrcholových
sportovců

Sportuje Vaše dítě s radostí? Dopřejte
mu podnětné prostředí i podporu pro jeho nadšení.
Přijďte se dozvědět více o fungování psychiky
sportujícího dítěte, jeho motivaci k výkonu při
sportu i ve škole, to vše v komplexním propojení s
potřebným oddychem a psychickou odolností.
Navazujeme na loňské zajímavé setkání…

MLUVA HROU aneb
LOGOPEDICKÉ RADY PRO RODIČE

Mgr. Barbora Kopelcová
speciální pedagog – logoped,
poradce v oblasti
rozvoje osobnosti dítěte

Praktický seminář na téma co a jak ovlivňuje řeč a
výslovnost dětí a jak to souvisí s učením a úspěchem ve
škole. Zjistíme, že logopedie nemusí být jen nudné
opakování nacvičovaných slov a básniček, ale propojíme
celé tělo při nápravě hlásek. Přiblížíme si a prožijeme, jak
se děti v různých situacích cítí tím, že si vyzkoušíme
paměťové, zrakové, sluchové schopnosti, zjistíme něco více
o prostorové orientaci. Na vlastní kůži si prožijeme pocit
úspěchu a také stres při plněním úkolů. Tím lépe
pochopíme „starosti“ dětí.
Přijďte se podělit o své zkušenosti s ostatními v neformální
atmosféře.

Autorita vychází z dobrého vztahu k sobě i k ostatním,
ale i zdravého sebevědomí, to vše opepřené o zkušenosti.
Rodiče mají možnost prozkoumat své pojetí autority,
Mgr. at MgA. Martin Sedláček situace, které pro svou autoritu vnímají jako ohrožující,
a získají praktické návody, jak ve vztahu k dětem
lektor, kouč, terapeut
zdravou autoritu podpořit.

MÚ Kopřivnice,
10. patro
01.11. 2018
16:00 – 18:00

MÚ Kopřivnice,
10. patro
06. 11. 2018
16:00 – 17:30
MÚ Kopřivnice,
5. patro

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
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TERMÍN a MÍSTO NÁZEV AKCE
14. 11. 2018
PRVNÍ POMOC PRO RODIČE
16:00 – 18:00

LEKTOR
Lenka Stanovská
školitelka ČČK oblastní
pracoviště Frýdek-Místek

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

Školy z ORP Kopřivnice

Zamyšlení a tvořivé zpracování světových globálních témat
žáků základních škol…

MÚ Kopřivnice,
10. patro
Listopad 2018

VÝSTAVA
školních družin a školních klubů

Aktivní setkání s praktickým zapojením účastníků:
život zachraňující úkony, resuscitace, krvácení.
Diskuse a sdílení Vašich příkladů ze škol i ze života.
Přiměřené volnočasové oblečení s sebou,
karimatka vhodná. Průkaz v rámci BOZP na 2 roky.

MÚ Kopřivnice,
vestibul

Své dotazy nebo podněty ke vzdělávacím aktivitám můžete zasílat na koordinátorku vzdělávání projektu Mgr. Evu Kytkovou, e-mail:
eva.kytkova@koprivnice.cz, případně telefonicky na číslo 730 545 078.
Dotazy a podněty k projektu můžete směrovat na manažerku projektu Ing. Darinu Jablonskou, e-mail: darina.jablonska@koprivnice.cz,
případně telefonicky na číslo +420 556 879 765 nebo administrátorku projektu Mgr. Ivu Bordovskou, e-mail: iva.bordovska@koprivnice.cz.
S přátelským pozdravem za realizační tým MAP II

Mgr. Eva Kytková, koordinátorka vzdělávání MAP
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