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TÉMA: Sexualita dětí od ranného dětství až po dospívání

DATUM:  Pá 16/3/2018                                                  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, více o
lektorovi na webových stránkách: www.poradna-psychoterapie.eu

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 bude věnovat těmto otázkám. Sexualita malého i dospívajícího dítěte a
její zvládnutí, je v dnešní době velkým fenoménem. Na dospívajícího jedince působí velice silně
vliv okolí, který tuto lidskou oblast podněcuje. Dítě dnešní doby se jediným kliknutím může dostat
na internetové stránky s erotickou či pornografickou tématikou. Jak s dětmi hovořit o sexu, kde
hrozí nebezpečí a jak se mu vyhnout.

CÍL:
- vysvětlení problematiky dětské sexuality v kontextu výchovy dětí
- objasnění vývoje sexuality dětí od nejmenšího věku po dospívání
- nástin nebezpečí a hrozeb u dětí vzhledem k nevhodnému internetovému obsahu
- zamyslet se nad tím jak s dětmi hovořit o sexu

DOPORUČENÁ LITERATURA:
Goldman, Linda. Mluvme s dětmi o sexu. Portál 2015. ISBN 978-80-262-0924-9
Burdová Ilona. Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství. Kartuziánské nakladatelství, 2011. 
ISBN 978-80-86953-83-0
Trojan, Ondřej. Jak mluvit s dětmi o sexu. Fragment, 2009. ISBN 978-80-253-0833-2 

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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