
VYBERTE SI VLASTNÍ CESTU, JAK ROZVÍJET SVÉ DĚTI 

ZVLÁDNEME
TO SAMI 
• Počkám, snad se to zlepší samo…
• Přihlásím se na studium speciální    

• Půjčím si horu odborné literatury 
   a zahájím samostudium.
• Zeptám se na dobrou radu všech       
   svých kamarádek.
• Na internetu jde najít přece vše.

VYUŽIJEME ZKUŠENOSTÍ 
ODBORNÍKŮ

• Pomoz mi dívat se a učit se!
• Pomoz mi nebát se světa!
• Pomoz mi připravit se na školu!
• Pomoz mi včas!
• Pomoz mi správně mluvit!  

CHCEME INDIVIDUÁLNÍ 
PORADENSTVÍ  

Webináře pro rodiče dětí
dle věkových kategorií

 

• Přirozeně a efektivně rozvíjím své dítě.
• Díky neurovývojovému principu jsou výsledky 
   stálé.
• Pochopím, proč mu to nejde snadno.
• Vím, jak mu pomoci, ale nechci nemožné.

• Musím najít speciálního pedagoga ve svém 
   okolí.
• Platím za konzultaci (ale to mě donutí cvičit 
   s dítětem i doma).
•  „Trénink mozku“ je prostě trochu námaha, 
   stejně jako trénink sportovní.       

Výhody

Nevýhody

• Vše si odzkouším na vlastních dětech.
• Nemusím hledat všechny odborníky.
• Možná budu mít za deset let novou práci.

Výhody

• Na zlepšení čekáme a čekáme... problém   
   se prohlubuje.
• Studium při práci a dětech je náročné 
   a na dlouho.
• Postupuji metodou pokus omyl.
• Mám doma málo dětí na dostatečnou         
   praxi.
• Dobré rady nebudou fungovat, protože 
   moje dítě je specifické.

Nevýhody

www.pohodovarodina.cz

• Za dvě hodinky se dozvím, co opravdu         
   potřebuji.
• Záznam si můžu pustit kdykoliv v pohodlí   
   domova.
• Budu umět využít k rozvoji a stimulaci 
   běžné životní situace.
• Vyberu si podle věku a budu mít jistotu, 
   že jsme NIC nezanedbali.
• Zjistím, že moje dítě má větší problémy
   a potřebujeme individuální vedení 
   speciálního pedagoga.

Výhody

• Speciální pedagog zjistí, které dílčí    
   mozkové funkce je nutné u dítěte posílit.
• Aplikuje speciální cvičení, která trénují 
   mozek.
• Provází naši rodinu, dokud je to 
   potřeba.
• Spolupracuje s dalšími odborníky.

pedagogiky.


