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On-line seminář

MiniŠkola pro rodiče s dětmi Připravujeme budoucího
prvňáčka - školní zralost a školní připravenost
Obsah:
Rozdíl mezi školní zralostí a školní připraveností.
Postup při odkladu školní docházky.
Tipy, rady, náměty na aktivity a činnosti doma (i ve školce).
On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv
On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete
kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během webináře můžete lektorovi pokládat dotazy
prostřednictvím chatu, po jeho skončení se můžete podívat na záznam. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect.
Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v
objednávce.

Lektor
Bc. Lenka Polášková
vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala
výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí,
předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám

18.6.2020

9:00 - 11:00 On-line

990 Kč

prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
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Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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