
Institut vzdělávání Evy Kiedroňové,
 sekce vzdělávání rodičů v rodičovství

Vás zve na:

Přednášky od:

Města:

vždy od 15 hod.

Online turné Nevyhovuje vám žádný termín ani místo?
Nabízíme turné ONLINE. Začínáme v červnu 2020!Více na www.evakiedronova.cz

19. - 22.10.2020
Chomutov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
                                     Plzeň. 



    Doporučujeme účast obou rodičů, aby pak mohli svému dítěti nabídnout 
    jednotný přístup.

    Kurz obsahuje 5 vyučovacích hodin (15-19 hod.)

    V průběhu kurzu shlédnete praktickou ukázku 
    stimulace cca 3 dětí ve věku cca 2,5 a 8 měsíců při hrách 
    na podložce i v náručí na  podporu 
    ideálního psychomotorického 
    vývoje.

    Na konci přednášky bude prostor 
    pro odpovědi na vaše dotazy, 
    nákup publikací Evy Kiedroňové, 
    potřeb a pomůcek na podporu
    vývoje s 10% slevou.
    
    Následující dopoledne bude 
    probíhat pro předem
    přihlášené zájemce 
    individuální poradna 
    s Evou Kiedroňovou 
    v dohodnutém čase.
 

ORGANIZACE PROGRAMU vždy od 15 hod.

po 19.10. CHOMUTOV   RC Rozmarýn, Čelakovského 4942

 KARLOVY VARYút 20.10.   Krajská knihovna, Závodní 378/84

Hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660  st  21.10. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
čt  22.10. PLZEŇ Mezigenerační centrum TOTEM, Kaznějovská 1517/51

Cena při platbě:
     do pátku 9.10. 1200 Kč / 1 osoba,  1500 Kč / rodičovský pár (i s dítětem)

     po pátku 9.10.  1500 Kč / 1 osoba,  1900 Kč / rodičovský pár (i s dítětem)

Var. symbol: CHOMUTOV 1910, KVARY 2010, MLAZNE 2110, PLZEŇ 2210  č.účtu: 2001771834/2010
   do poznámky: příjmení a jméno matky                                                               

Závazná rezervace místa:   info@institutek.cz
                                                    736 520 431 

!!! Rezervujte se, počet míst je omezen !!!

Informujte se o možnosti příspěvku na tento kurz u vaší pojišťovny.

Tento oblíbený program je určen především pro nastávající rodiče,
jako předporodní kurz, ale také pro rodiče s dětmi do 1 roku.

!



OBSAH KURZU



Eva Kiedroňová

Eva Kiedroňová

www.evakiedronova.cz

Autorka unikátních metod péče o kojence, např. manipulace s dítětem v náručí, 
stimulace jeho psychomotorického vývoje formou každodenních her 
a prožitkových programů, jako je cvičení a plavání v souladu s jeho potřebami 
a psychomotorickou vyspělostí.

Majitelka specializovaných center pro rodiny s nejmenšími dětmi v Třinci, Frýdku 
Místku, Novém Jičíně, Kroměříži, Praze 4 – Modřanech a Praze 10 – Benicích.

Dětská rehabilitační sestra, odborník na výchovu, péči 
a vývoj dítěte od prvních vteřin života s nadčasovým 
pohledem do budoucna a propagátorka vzdělávání rodičů 
v rodičovství v době těhotenství.
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