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DATUM: 26/2/2017                                                  OD–DO:  14 – 17h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: Mateřské a rodinné centrum Jonáš, Masarykova 722, 441 01 Podbořany

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Stanislava Šebek

ODBORNOST:  Speciální pedagog

PRAXE: Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

TÉMA:  Odměna a trest ve výchově dětí

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

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

ANOTACE:  Seminář na téma „Odměna a trest ve výchově dětí“ se bude zaměřovat na výchovné
modely a strategie v pěstounské péči. Bude vysvětleno, jakou roli hraje ve výchově dítěte odměna
a  naopak  trest.  Přednášet  budeme  o  formě  jednotlivých  výchovných  nástrojů,  jeho  hranice,
omezení  a úskalí.  Dále vysvětlíme,  jak ovlivňuje odměna a trest  pohled dítěte na společenské
normy a hodnoty. Pokusíme se vymezit rozdílnost výchovy v různých částech světa a pochopení
národnostních  menšin.  Ke konci  setkání  bude prostor  pro  dotazy  ke  konkrétním zkušenostem
pěstounů s výchovou svěřených dětí a možnosti nápravy nevhodných výchovných modelů.

CÍL:
- vysvětlit jednotlivé modely a strategie výchovy
- pomoci pochopit roli odměny a trestu
- seznámení s jednotlivými výchovnými nástroji
- nástin pohledu dětí na společenské normy a jejich odlišnosti
- umožnit účastníkům dotazy a tím je podnítit k zamyšlení se na tématem ve vztahu k praxi

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí v pěstounské péči v herně mateřského centra
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma
- ostatní (nutno přihlásit předem) uhradí kurzovné 350 Kč/osobu nebo 700 Kč/rodinu
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