10) Poradenské a krizové služby, inspirace pro rodiny, doučování

V tabulce najdete odkazy, zaměřené na podporu rodin a dětí v krizových situací, ale i poradenské služby
z oblasti logopedie, poruch učení apod. Odkazy, kde různé subjekty nabízejí doučování. V posledním
sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, pokud nám pošlete další
inspirativní odkazy z poradenské oblasti.

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

Replug.me „Karanténa speciál pro rodiče,Offline komunita

18.3.21

Semináře pimární prevence digi závislosti dětí od ZŠ SŠ, rodiče i
školy
Info zpracované pro děti o koronaviru decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

18.3.21

Hl. m. Praha a Pedagogicko psychologická poradna Praha 10

18.3.21

portál SPOLU DOMA.CZ / iniciativa týmu psychologů a speciálních
pedagogů pedagogicko-psychologických poraden
https://www.facebook.com/spoludomaporadna/
https://www.youtube.com/channel/UCh9IieoO8LIb4TuERWOKPoQ

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání
doma:
o aktuální situace;
o máte doma předškoláka;
o máte doma školáka;
o máte doma středoškoláka;
o vzděláváte doma dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami (SPU, ADHD, apod.);
o pro inspiraci a volný čas;
o pro pedagogy;
o nejčastější otázky a odpovědi.
portál „Chodím do školy
https://www.agatinsvet.cz/blog/

18.3.21

Logopedie JINAK
Rozhovory a hodnocení her se Zuzanou Blažkovou, maminkou Aničky,
klinickou logepedkou a blogerkou. Pro čtenáře blogu Agátina světa přináší
seriál Logopedie JINAK.
http://www.logopediejinak.com/aktuality
https://www.agatinsvet.cz/serial-logopedie-jinak/
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10) Poradenské a krizové služby, inspirace pro rodiny, doučování
Mnoho digitálního materiálu pro MŠ a 1 st. ZŠ nabízí i portál
DĚTSKÉ STRÁNKY Rodičům nabízejí příležitostí k tomu, aby se
svými dětmi trávili společný čas aktivně.

18.3.21

LOGOPEDIE PROSEK / pro rodiče materiál pro udržení a rozvoj
dovedností, které se vaše děti při logopedii naučily /měsíční plán
cvičení
A na závěr celé výzvy DEŠIFROVÁNÍ KÓDŮ pro závěrečné luštění
Inspirace pro aktivity i pomůcky, hračky pro děti od 0-8let včetně
Blogu pro mámy i táty https://mamadodeste.cz/category/mama-adane/

18.3.21

Přehled (hlavně) českých online nástrojů pro vyučování přes internet
schraňuje na svých stránkách také portál DOUČUJI.EU.

18.3.21

https://www.vyukova-agentura.cz/ DOUČOVÁNÍChceme pomáhat našim

18.3.21

studentům naučit se učit se, najít vnitřní motivaci a systematicky pracovat na svém
rozvoji. Proto se zaměřujeme na individuální výuku a dlouhodobou spolupráci s
každým studentem. Jsme hrdí na to, že jsme za posledních 10 let mohli pomoci
stovkám studentů na jejich cestě za lepším vzděláním
STUDENTI-STUDENTŮM.CZ Dobrovolníci, kteří chtějí s úsměvem na tváři
pomoci studentům se školními povinnostmi, a to i po období koronaviru a
uzavřených škol. Víme, že potřebuješ všechno vysvětlit a ostatní na to možná nemají
odpovědi. Podáme ti pomocnou ruku. Odměnou nám je dobrý pocit a tvá
spokojenost.

18.3.21

18.3.21

Edukační videa členěná dle kategorií

Aktivity pro děti a rodiče nabízí volně ke stažení i portál PROSÍM
SPINKEJ, který se věnuje podpoře spánku dětí.

18.3.21

Mnoho zajímavých inspirací a návodů co lze nyní dělat doma s dětmi
najdou rodiče i na portále PRO MAMINKY.CZ .

18.3.21
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