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TÉMA: Základem je umět komunikovat
(s dítětem i v rámci rodiny, jak sdělit nepříjemné - špatné věci dítěti o rodičích, zvládání konfliktů)

DATUM: 10/3/2017                                                  OD–DO:  15 – 18h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ a MŠ Bratislavská 994, 407 47 Varnsdorf

LEKTOR: Bc. Pavel Kalpakcis

ODBORNOST: Psychoterapeut; speciální pedagog - etoped

PRAXE: Soukromá psychoterapeutická a speciálně pedagogická poradna, pedagog a preventista
sociálně patologických jevů na ZŠ, lektor vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků

ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči

PODMÍNKY:  Účastníci vzdělávací přednášky budou aktivně naslouchat lektorovi. Pro ověření
pochopení  probírané  látky  budou  moci  klást  dotazy  k  tématu  a  tím  si  budou  moci  přiblížit
probíranou teorii své výchovné praxi.

ANOTACE:  Seminář se zaměřuje na problematiku společného žití v náhradní rodině, které není
vždy procházkou růžovým sadem. Děti, které si s sebou do života přinesly spoustu nevhodných
návyků, často zlobí. Zlobí někdy i náhradní rodiče a to tak, že jim občas chybí trpělivost, že i oni
se doma hádají. Někdy přijetí cizích dětí do rodiny naruší současné rodinné vztahy ale i partnerský
vztah  pěstounů.  Seminář  poskytne  účastníkům  základy  férové  komunikace  v  rodině,  vhled,
informace, jak vlastně konflikty fungují, jak se spouštějí a také jak je lze zastavit.

CÍL:
- objasnit co je to komunikace v rodině
- seznámení s jednotlivými komunikačními způsoby náhradní rodič versus dítě, pedagog
- nástin pohledu dětí na rodinné normy a objasnění jejich možného chápání ze strany pěstounů
- umožnit účastníkům dotazy a tím je podnítit k zamyšlení se na tématem ve vztahu k praxi

DOPORUČENÁ LITERATURA:
Pelikán, J.: Výchova pro život. Praha: ISV, 1997.
Matějček, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994.
Koukolík, F.: Proč se Dostojevskij mýlil? Praha: Galén, 2007.
Šulová L., Fait T.: Nechtěné děti. Čes. Gynek. 2009, 74, č. 3 s. 228-233.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem ve školní družině
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma, ostatní (nutno se přihlásit předem)
uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodinu a to buď hotově, složenkou, bank. převodem
- parking možný zdarma před školou
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