Doučování dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí

Projekt Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránění jejich předčasnému
odchodu ze vzdělávání.

Nosí Vaše dítě ze školy špatné známky, nerozumíte učivu
a na placené doučování nemáte peníze?

MŮŽEME VÁM POMOCI!!!
Pro děti ze sociálně slabých rodin nabízíme zdarma
doučování v naší organizaci. Děti chodí do programu podle
toho, jakou třídu ve škole navštěvují.
ORION - doučování žáků 1. stupně ZŠ (1. - 5. třída)
Děti dochází na doučování, které trvá 90 minut jednou týdně, v
čase, který jim vyhovuje. S naším lektorem se zaměřují na učivo,
které jim ve škole dělá problémy. Pomáháme i s domácími úkoly a
děláme vše pro to, aby se k nám děti chodily učit rády.
APOLLO - doučování žáků 2. stupně ZŠ a studentů SŠ
Děti k nám chodí na předměty, které jim dělají problém. Nabízíme
pomoc s matematikou, českým jazykem, angličtinou, zeměpisem a
fyzikou. Jsme schopni doučit i další předměty jako chemii, němčinu
či pomoci např. s dějepisem nebo přírodopisem. Výuka každého
předmětu trvá 60 minut.
Připravujeme žáky i na přijímací zkoušky na střední školy a
maturitu.

Jak výuka u nás probíhá:
výuka probíhá ve skupině čítající max. 3 děti
klademe důraz na vysvětlení a upevnění učiva probíraného ve
škole
ve výuce využíváme prvky hry a práci s pomůckami, které
usnadní pochopení látky
využíváme motivační prostředky při práci s dětmi
ke každému dítěti přistupujeme individuálně
spolupracujeme s učiteli dětí na školách
nabízíme i individuální setkání dítěte s lektorem mimo běžný
rozvrh
nabízíme i podporu rodičům při jednání s pedagogickými
pracovníky
Co dělat pokud mám o doučování zájem?
Přijďte s dítětem k nám do organizace, kde s Vámi projednáme
podrobnosti doučování a domluvíme se, kdy dítě může na
doučování docházet. Adresa a kontakt na nás je na poslední straně
letáčku.
S sebou si vezměte učebnice a sešity z předmětů, které dítě bude
potřebovat doučit.

Doučování je ZDARMA

Kde nás najdete:
S.T.O.P., z. s.
Adresa: Bastlova 9, Ostrava-Zábřeh, 700 30
e-mail: info@sdruzeni-stop.cz
web: sdruzeni-stop.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 9-12 a 13-15 h
ostatní dny pouze dle domluvy předem
Tel.: 724 393 737 - Lucie Adámková
Tel.: 775 993 465 - Ivona Šťovíčková

Vzdělání má trpké kořínky, ale sladké plody.
Aristoteles

