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Комплексна діагностика
Робота у міні-групах
(до 8 дітей)

УСПІШНИЙ СТАРТ
ВІД DEC LIFE SCHOOL
ЦЕ:

Навчання
через гру
Персональний
тьютор
Супровід психолога

Розвиток емоційної
зрілості та навички вчитися
Комфортна адаптація дитини
до нових умов у школі
Повноцінна консультація
психолога після проходження програми

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Підготувати дитину
до нового
відповідального етапу
в її житті,
розвинути її емоційну
стійкість і зрілість,
щоб дитині легше було
адаптуватися
до нових умов
у школі.
Вік учасників програми:
5-6 років

ЧОТИРИ
БЛОКИ
ПРОГРАМИ

ЦІЛІ
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО
МИСЛЕННЯ І ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ.
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ І ДРІБНОЇ
МОТОРИКИ.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ
ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ НАВИЧОК.
СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ПРОСТОРУ,
АТМОСФЕРИ ПРИЙНЯТТЯ.
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КОМУНІКАЦІЯ ТА ВМІННЯ
ПРЕЗЕНТУВАТИ СЕБЕ
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ТВОРЧІСТЬ
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РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ
ФУНКЦІЙ (ПАМ’ЯТЬ,
УВАГА, МИСЛЕНЯ)
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ
СТІЙКОСТІ

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
З ТЬЮТОРОМ
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ХВИЛИНА ТИШІ
ПЛАНУВАННЯ ДНЯ
ЗАВДАННЯ
РЕФЛЕКСІЯ
ПЕРЕРВА

ПРИНЦИП
«НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ»
Саме через гру, на курсі «Lego Creativity», ми будемо
давати дітям знання про навколишній сучасний світ і його
історію, розвивати логічне мислення і дрібну моторику,
уяву і комунікативні навички, навички спільної роботи
і командної взаємодії.
Серед обов’язкових тем:
знання з історії – «Люди і їх житло»,
географії та зоології – «У світі тварин»,
техніки – «Транспорт»,
соціуму – «Такі різні професії»
і конструювання.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДЕТАЛІ
Старт програми: 15 жовтня 2018
Тривалість програми:
7 місяців (жовтень 2018-квітень 2019)
45 днів-візитів
90 годин занять
Розмір груп: не більше 8 дітей
Графік візитів: 2 рази на тиждень
Група 1: вівторок та четвер
Група 2: середа та п’ятниця
Час: 15:00-17:00 (дві години)
Орієнтовний розклад одного дня-візиту:
15:00-16:00 – заняття з тьютором
16:00-17:00 – заняття з Lego Creativity

КОМАНДА ПРОГРАМИ

Це найкращі учителі-новатори та психолог,
завдяки яким діти закохуються у навчання на все життя
і біжать до школи, як на свято.
ОКСАНА ЗАЙКІНА
куратор проекту,
психолог DEC life school
Психолог, психодрамапрактик, арттерапевт
(правопівкульне малювання,
ізотерапія), має досвід роботи
психологом 15 років.

СВІТЛАНА СКИБА
тьютор
Дитячий педагог за освітою,
пройшла додаткове навчання за
напрямками: «Ненасильницька
комунікація», «Створення освітніх
програм», «Гуманна педагогіка
Шалви Амонашвілі»,
«Тьюторство», «Підготовка дітей
до школи».

АЛЬОНА ПОВИСОК
інструктор з Lego

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЮК
тьютор

Пройшла навчання викладачів
для роботи з дітьми
дошкільного віку за програмою
«Lego Сreativity».
Має кваліфікацію дитячого
психологічного консультанта.

Кваліфікований вчитель
молодших класів, має більше
15 років досвіду роботи у сфері
освіти, володіє різними
методиками роботи з дітьми,
творча та сучасна.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК
 три освітні зустрічі з батьками протягом програми (кінець
жовтня - початок листопада, січень, кінець квітня - початок
травня),
 після закінчення програми: рекомендації від тьютора і
психолога,
 після закінчення програми: зворотний зв'язок в письмовій
формі.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ
ПРОГРАМИ ВАША ДИТИНА:
Навчиться слухати, домовлятися, висловлювати свою думку
та потреби, взаємодіяти з іншими;
Стане емоційно стійкою, більш відповідальною, самостійною
та комунікабельною;
Підвищить рівень концентрації уваги
і наполегливості;
Здобуде навички самонавчання,
планування свого часу
та підведення підсумків.

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ
Вартість години заняття в рамах програми – 290 грн.
Тривалість програми – 90 годин. Передбачена оплата повної
програми до початку занять.

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ:
 90 годин занять з професійними спеціалістами
 діагностична консультація психолога на початку занять
 обладнана і безпечна локація, комфортабельні та спеціально оснащені аудиторії
 забезпечення необхідними гаджетами і навчальними матеріалами
 індивідуальне супроводження тьютора та психолога
 постійний та розгорнутий зворотній зв’язок для батьків
 три освітні зустрічі для батьків
 фінальна зустріч з психологом: зворотній зв’язок + рекомендації
 звіт про проходження дитиною програми

ДОПОМОЖІТЬ СВОЇМ ДІТЯМ
СТАТИ ЩАСЛИВИМИ
ТА УСПІШНИМИ
У МАЙБУТНЬОМУ!
ТЕЛЕФОНУЙТЕ,
ЩОБ ДІЗНАТИСЯ ПРО
ЦЮ УНІКАЛЬНУ ПРОГРАМУ БІЛЬШЕ
+ 38 (044) 495 51 86; +38 (067) 433 29 08

