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Děkujeme, že jste jeden z našich odběratelů!

Nezobrazuje se vám email správně?
Otevřete jej ve svém prohlížeči.

Kliknete-li sem pravým tlačítkem myši, můžete stáhnout obrázky. Aplikace Outlook zabránila automatickému stažení tohoto obrázku z Internetu, aby chránila vaše osobní údaje.

Pomáháme dětem
s učením
Dobrý den pane starosto/ paní starostko,
zdravím Vás ze Studijního centra BASIC Vsetín. Chtěla bych Vás poprosit o vyvěšení
našeho plakátu na vývěsní desku ve vaší obci a popřípadě i na webové stránky.
Dovolte mi, abych Vám krátce představila naši činnost. Studijní centrum BASIC
(www.basic.cz) pomáhá dětem a studentům jakéhokoli věku zvládat problémy se čtením,
psaním či s matematikou pomocí specializovaného doučování. Toto doučování je dodáváno
vyškolenými soukromými učiteli, kteří se studentům individuálně věnují.
V únoru jsme připravili přednášku „Jak na učení bez mučení?“ aneb jak se učit s dětmi
aby tomu rozuměly. Přednáška byla určená pro všechny, kteří pomáhají dětem se školními
povinnostmi. Setkali jsme se s velmi pozitivním ohlasem od účastníků a tak jsme rozhodnuti
tuto přednášku nabídnout pravidelně každou první středu v měsíci. Další je tedy ve středu
4. 3. 2015.
Během přednášky se dozvíte, proč se děti někdy nesoustředí, učení jim jde hůře anebo
mají nechuť k učení. A hlavně, jak můžete studijní úskalí překonávat.
Podrobné informace naleznete na plakátku.
Děkujeme, že díky Vám se informace o přednáškách dostane přímo k rodičům, pro které
by naše doučování či informace z přednášky mohly být užitečné.
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Více o našem odborném doučování naleznete na www.basic.cz. V případě zájmu uvítáme
na našem telefoním čísle či e-mailové adrese jakýkoliv dotaz.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám hodně úspěchů!

S pozdravem

Pavla Gášková
ředitelka Studijního centra BASIC Vsetín
Stará cesta 1827, 755 01 Vsetín
tel.: 734 442 120
e-mail: vsetin@basic.cz
www.basic.cz
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