
PÉČE A MANIPULACE S KOJENCEM OD 6. DO 12. MĚSÍCE 
VĚKU METODOU EVY KIEDROŇOVÉ (on-line workshop) 

 

                                                                                                                           

On-line workshop pro pečující osoby, které budou pečovat o děti od 6ti 

měsíců. Lektorka je mezinárodně uznávanou autorkou unikátní metody 

péče o dítě a rozvoje kojence v souladu s jeho potřebami 

i psychomotorickým vývojem (PMV). 

  
Online workshop je zaměřený převážně na podporu pečujících osob a jejich zvládnutí 
manipulace s kojencem v dětské skupině. Dozvíte se o zásadách péče o dítě, jak děti správně 
zvedat, pokládat a čeho se při práci s dětmi vyvarovat. 
 
Eva Kiedroňová, MBA - původním povoláním dětská rehabilitační sestra, je zakladatelkou a 
propagátorkou vzdělávání nastávajících rodičů a rodičů s nejmenšími dětmi formou láskyplných 
prožitkových programů. Je autorkou komplexní metodiky péče o dítě, která podporuje kvalitní rozvoj 
dítěte v souladu s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem od prvních dnů jeho života. 
Prostřednictvím programů, jako jsou Něžná náruč rodičů, poradna o psychomotorickém vývoji dítěte, 
plavání s novorozenci, kojenci a batolaty, masáže a otužování dětí od narození a další, rozdává již 35 
let své zkušenosti rodičům nejmenších dětí.  
Vydala tři publikace: Něžná náruč rodičů; Rozvíjej se poupátko a Jak se rodí vodníčci. 
 

Lektorka on-line workshopu - Mgr. Pavlína Šinclová 

Lektorka a pedagožka metodiky Evy  Kiedroňové 
Lektorka je dlouholetou aktivní Instruktorkou plavání kojenců a batolat a instruktorkou 
psychomotorického vývoje dítěte. Dále se věnuje školení v rekvalifikačních kurzech 
instruktorů plavání, cvičení a psychomotoriky kojenců, batolat a předškoláků. 

 

_______________________________ 

Registrace a přihlášení: http://dsmpsv.netventic.net/ 

Součástí obsahu kurzu je prezentace, kterou doporučujeme mít při sledování při ruce. 

Doporučujeme sledovat video se zapojenými externími reproduktory, popř. se sluchátky.   

• On-line workshop obsahuje video a prezentaci. 
• Doporučujeme sledovat video se zapojenými externími reproduktory, popř. se 

sluchátky. 
• Tím, že stisknete tlačítko „lekce nastudována“ potvrzujete, že jste video zhlédli celé. 
• Po absolvování kurzu si lze vygenerovat certifikát. 

Upozorňujeme, že všechny vytvořené materiály jsou majetkem MPSV a slouží k podpoře 
provozu dětských skupin. Kopírování videí je zakázáno.   

Kvalita přehrávání videí závisí na kvalitě připojení na internet.  

http://dsmpsv.netventic.net/

