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TÉMA: Rodinná komunikace: pravidla bezpečného provozu

DATUM: 20/5/2017                                                  OD–DO:  11 – 13h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 2

MÍSTO KONÁNÍ: Sloup v Čechách

LEKTOR: PhDr. Jana Doubravová

ODBORNOST: 
Psycholog  (FF UK Praha),  výcviky a  kurzy  zaměřené  na  diagnostické  metody,  skupinovou  a
rodinnou psychoterapii

PRAXE: 
Psycholog a terapeut v rámci soukromé praxe, lektor, supervizor, soudní znalec, dříve psycholog 
Pedagogicko-psychologické poradny, externí pracovník Linky důvěry a Centra krizové intervence,
psycholog ve škole pro sluchově postižené a Speciálně pedagogického centra pro děti se 
smyslovými vadami, více o lektorovi na webových stránkách: www.doubravova.cz 

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

METODY: 
Využití vlastních zkušeností, převedení pravidel do praxe, modelové situace.

ANOTACE: 
Symbolika  komunikace  jako spojení.  Emoční  základ  rodinné  komunikace.  Pravidla.  Překážky.
Roviny komunikace (model Berne). Propojení rodičovské a dětské komunikace. Jak komunikovat
s dětmi.  Naslouchání a argumentace: proč máme dvě uši a jedna ústa. Konkrétní komunikační
problémy  rodin  účastníků:  analýza  jako  cesta  k řešení.  ¨  Nácvik  nového  řešení  starých
komunikačních zádrhelů s využitím nových informací a zkušeností účastníků. 

CÍL:
- porozumět vlastním komunikačním vzorcům a případně je umět nahradit lépe fungující variantou

DOPORUČENÁ LITERATURA:
John Gray: Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše (Práh Praha, Svan Brno1994)
Allan a Barbara Peasovi: Proč muži lžou a ženy pláčou (Alman 2003)
David Gruber: Proč ženy muže nechápou (Grada 2003)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma, ostatní (nutno se přihlásit předem)
uhradí kurzovné, viz. nabídka
- parking možný naproti penzionu

Sídlo: Boženina 169, 439 07 Peruc, IČO: 26993392, DIČ: CZ26993392, číslo bankovního účtu: 2200510995/2010
Pověření k SPOD dle z. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví:  JID 69309/2016/KUUK, č.j. 588/SV/2016.

http://www.doubravova.cz/
http://www.nruk.cz/

