
VYBERTE SI VLASTNÍ CESTU, JAK POMOCI SVÝM DĚTEM

ZVLÁDNEME
TO SAMI 
• Počkám, snad se to zlepší samo…
• Přihlásím se na studium speciální     
   pedagogiky.
• Půjčím si horu odborné literatury 
   a zahájím samostudium.
• „Papír“ od poradny má, hlavně, 
   že nebude dostávat pětky.
• Ať mu pomůžou ve škole, vždyť 
   on za svůj handicap nemůže.

VYUŽIJEME ZKUŠENOSTÍ 
ODBORNÍKŮ

• Pomoz mi včas!
• Pomoz mi být samostatný!
 

CHCEME INDIVIDUÁLNÍ 
PORADENSTVÍ  

Webináře pro rodiče školáků
a dětí s vývojovými poruchami 
učení

 

• Hurá! Za pár týdnů mé dítě lépe čte, počítá 
   i píše.
• 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

• Školní praxi budu mít zajištěnou doma.
• Možná budu mít za deset let novou práci.
• Odpovědnost za vzdělání přece nemám 
   já, ale škola.
• Nemusím denně bojovat s vlastním 
   dítětem, aby se učilo.

Výhody

• Na zlepšení čekáme a čekáme... problém 
   se prohlubuje.
• Studium při práci a dítěti je náročné 
   a na dlouho.
• Postupuji metodou pokus omyl.
• Nevyužil jsem vrozený potenciál svého 
   dítěte.
• Klid mám jen na chvíli, než dorazí puber-
   ta a ještě větší problémy.

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.
• Už vím, jak postupovat, aby moje dítě 
   mělo školu na pohodu.
• 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 potře-   
   ba. Spolupracuje s dalšími odborníky.


