Petra Daňsová

Vzdělání:



2013 – dosud Fakulta sociálních studií MU, navazující magisterské studium –
Psychologie
2009 - 2013 Fakulta sociálních studií MU, bakalářské studium – Psychologie Sociologie, titul Bc.

Vzdělávací kurzy a semináře:






2014 Školící a výcvikový kurz Vývojová škála Bayleyové - BSID II.
2014 Metodická podpora pro pedagogické pracovníky – Dynamika
problémového chování
2014 kurz Úvod do práce s dětskou kresbou
2013 – 2014 vzdělávací program Specifika práce s dětmi se syndromem
ADHD a jejich rodinami
2013 vzdělávací akce Neubližuj mi – modelové řešení šikany I.

Zaměstnání a pracovní zkušenosti:
V současné době jsem studentkou magisterského studia psychologie, proto
jsou mé pracovní zkušenosti omezené, šlo zatím vždy spíše o praxe a
dobrovolnictví. Dělala jsem chůvu chlapci od jeho 2 měsíců do 2 let věku,
byla jsem na praxi v mateřské škole, v krizovém centru pro děti a
dospívající, docházela jsem jako asistentka k chlapci s vývojovým zaostáním
a hyperaktivitou, doučovala jsem chlapce s poruchou pozornosti, menší
zkušenosti mám také s dětmi s autismem. Na dětském oddělení Psychiatrické
kliniky FN Brno jsem vedla volnočasovou aktivitu. V současné době jsem
pomocnicí u výzkumu DOMOV, kde máme spolu s Luckou na starost PR týmu,
komunikaci se sponzory a staráme se o respondenty výzkumu.

Zájmy:
Jsem ráda s dětmi, hlavně těmi nejmenšími. Pracuji s nimi již dlouho, ať už jako
chůva či jako dobrovolník v různých neziskových organizacích, mateřských školách
apod. Kromě dětí miluju kávu a čokoládu a i když na to nevypadám, moc ráda jím.

Jak ji vidí členky týmu:
Petra je spolu s Luckou benjamínkem týmu, obě teprve dokončují magisterské
studium, ale již jejich bakalářské diplomové práce stojí za povšimnutí - obě strávily
desítky a stovky hodin natáčením dětí při hře a analýzou jejich chování. Petra jasně
ví, co chce (pracovat s dětmi), a je v tom vážně dobrá. Miluje děti a děti milují ji!
Má neustálý úsměv na tváři a pro spolužáky je inspirativní svou neuvěřitelnou
svědomitostí a výkonností.

