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TÉMA: Neverbální komunikace v rodině

DATUM: 25/3/2017                                                 OD–DO:  14 – 18h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 4

MÍSTO KONÁNÍ: Obecní úřad a školka, Perucká 73, Veltěže u Loun

LEKTOR: Ing. Tamara Talomi, PhD.

ODBORNOST: Psycholog a pedagog

PRAXE: Pražská psychoterapeutická fakulta www.pvsps.cz, psycholog Policie ČR

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:  Komunikace  mezi  jednotlivými  rodinnými  příslušníky  umožňuje  plnění  zejména
některých  důležitých  funkcí  rodiny,  jako  je  výchova,  socializace  a  přenos  kulturních  vzorců.
Rodina je pro dítě primárním zdrojem učení, a to především nápodobou, značnou měrou přispívá k
tomu, jak dítě vnímá samo sebe, jak se hodnotí, ale také, jak vnímá a hodnotí lidi a svět kolem
sebe. To, jaká je, a jak probíhá rodinná komunikace, má tedy také zásadní vliv na vývoj osobnosti
dítěte,  na utváření  jeho názorů,  postojů,  přístupu ke vztahům atd.  Komunikace a komunikační
rituály jsou podstatou pro výchovu - přednáška se zaměří ve druhé části ještě více na rituály a
nepsaná pravidla řeči těla mezi jednotlivými členy rodiny.

CÍL:
- ukázat příklady komunikace mezi členy rodiny
- nastínit potřebu vnímání hodnoty dětí i partnerů a sebehodnocení
- seznámit s komunikačními rituály a nepsanými pravidly řeči
- umožnit účastníkům dotazy a tím je podnítit k zamyšlení se na tématem ve vztahu k praxi
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí se sociálně-terapeutickým programem ve školce
nebo na hřišti (prosíme o nahlášení dětí předem)
- 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 na parkovišti u obecního úřadu, zastávka ČD cca. 500m
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