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TÉMA:  Co je více geny či výchova? – jak se podívat na vlivy, jež na nás působí

DATUM: 23.6. 2017                                                               OD–DO:  19-21 hodin

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 2

MÍSTO KONÁNÍ: Sloup v Čechách, Penzion, Benešova 54

LEKTOR: Mgr. Miroslav Jan Šramota

ODBORNOST:  Vystudoval obor Sociální práce na VŠ sv. Alžběty. V minulosti pracoval jako
pedagog na SOU a SOŠ (8 let) a jako sociální pracovník na MěÚ, odbor péče o dítě a náhradní
rodinné péče (5 let).   Nyní  absolvuje výcvik systemické supervize a koučinku pro pomáhající
profese  a  psychoterapeutický  výcviku  ve  strategické  a  systemické  kooperační  a  komunikační
psychoterapii a hypnoterapii.

PRAXE:  Supervizor, kouč,  sociální pracovník, pedagog a psychoterapeut se zájmem o osobní
rozvoj, poznávání a hledání vhodných řešení pro život. 

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, konzultovat možnosti a zkušenosti
z oblasti  stravování,  sestavování  jídelníčku,  včetně  dostatečného  prostoru  pro  vyjádření  svých
zkušeností a poznatků

ANOTACE:  Seminář na téma „Co je více geny či výchova? – jak se podívat na vlivy, jež na nás
působí“ se bude zaměřovat zejména na tyto klíčové otázky:

1) Geny   – co to je? Jejich paměť, vliv na utváření osobnosti. Jak na ně mohu působit? 
2) Prostředí   – 1 ) výchova - jak vychovávat? Metody a styly výchovy, 2) Děti v NRP je jich

specifické potřeby, 3) Nároky pro výchovu dětí v NRP, 4) Co ještě působí na výchovu i
geny, 5) Na co se můžeme jako pěstouni zaměřit? 

CÍL: Seznámit osoby vykonávající NRP s vlivy genů a výchovy na děti, které mají v péči.
Také se seznámit, jak geny a výchova formuje osobnost dítěte a jakou roli v tom sehrávají
pěstouni. 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem (starší děti půjdou na výlet)
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma vyjma stravování
- ostatní (nutno přihlásit předem) uhradí kurzovné, viz. nabídka
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