Vážení rodiče,
zdravím Vás všechny v této náročné a prapodivné době, která nás zastavila a donutila
zamyslet se nad věcmi, které jsme dříve brali s úplnou samozřejmostí. Zastavila i mě
a z mého zamyšlení vzešel nápad, který jsem v sobě nosila už nějakou dobu, ale tak
nějak nebyl čas ani příležitost jej uskutečnit.
Pracuji vlastně celý svůj pracovní život s dětmi a také s Vámi rodiči. Dlouhá léta se
věnuji dětem s různými vzdělávacími a výchovnými problémy, dětem nadaným a
samozřejmě dětem všem. Během své kariéry učitelky, výchovné poradkyně,
zástupkyně ředitelky, lektorky, mentorky, koučky jsem se potkala s celou řadou
zajímavých lidí, situací a řešila a zabývala se širokou problematikou, která souvisí se
vzděláváním a výchovou dětí. Sama mám 3 dospělé děti, které mě tzv. vycepovaly a
které vzhledem k jejich individualitě mi do života přinesly další zkušenosti a jejich
výchova mě stavěla před nové výzvy spojené s rodičovstvím.
A čeho jsem si za svou praxi a za kus svého prožitého života všimla ?
1. Všichni rodiče chtějí být dobrými rodiči a v rámci svých schopností,
životních situací a své vlastní výchovy dělají to nejlepší, co v danou chvíli umí.
2. Každé dítě chce být ve škole úspěšné a když tomu tak není , stala se někde
chyba a hrozí, že to dítě vzdá.
3. Aby vše fungovalo tak jak má, musí táhnout škola a rodina za jeden
provaz.
4. Rodiči se všichni stáváme bez přípravy a tak vše, co děláme, je jen pokus a
omyl, ovšem vždy s dobrými úmysly a s láskou k našim dětem.
5. Neexistuje žádný manuál rodičovství. Co funguje u jednoho dítěte, u
druhého fungovat nemusí.
6. Sdílení zkušeností lidí se stejnými starostmi, radostmi a
nápady je tou nejlepší terapií a školou života a inspirací pro všechny.
7. Všichni rodiče jsou nesmírně zranitelní přes své děti a chtějí pro ně
jen to nejlepší. Co je ale to nejlepší? Nemusí to být zrovna to co si myslíme
my.
8. Škola je opravdu základ života a to nejen po vědomostní stránce, ale zejména
po sociální stránce. Je to svět, ve kterém se naše děti i my rodiče musíme
naučit dovednostem, které potřebujeme pro vzájemnou kvalitní spolupráci.
Pojďme se podívat na témata, která nám pomohou být poučenými rodiči. Poučený
rodič má výchovu a vzdělávání svých dětí pod kontrolou.
Připravila jsem pro Vás celou řadu témat, která Vám mohu nabídnout formou
webinářů. Budu ráda, když se s touto nabídkou seznámíte.
Webináře jsou levnou formou vzdělávání a získávání informací z pohodlí domova
ve večerních hodinách. Potřebujete pouze připojení WIFI a pohodlné křeslo.
V současné době jsou nejaktuálnější tato témata:
Máme předškoláka aneb do školy ano či ne
Zápis do první třídy ( v době distanční výuky)
Jak se připravit do první třídy

Přeji Vám klidné zdravé dny a budu se těšit na setkání s Vámi
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