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TÉMA: Odpovědnost pěstounů při výchově

DATUM: 27/4/2018                                                  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: Za co máme jako rodiče – vychovatelé odpovědnost, když se jedná o výchovu dítěte?
Co je vlastně cílem výchovy? Jaké jsou hranice výchovy a jak vychovávat dítě k odpovědnosti?
Jak vychovávat dítě v dnešní době, kdy nejvyšší hodnotou, která je dětem ukazována, je úspěch?
Tyto otázky jsou tématem semináře.

CÍL:
- vymezení pojmu odpovědnosti pěstounů za výchovu svěřených dětí
- nástin problematiky výchovy dětí versus obecně přijímané hodnoty
- objasnit  potřeby hranic  (mantinelů) ve výchově dětí
- zamyslet se nad tím jak vést svěřené děti k odpovědnosti za své jednání

DOPORUČENÁ LITERATURA:
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KLIMEŠ, J. Budování identity dítěte – nejtěžší výchovný úkol v moderní společnosti. 10 s. Praha: MPSV, 2006.
KOLUCHOVÁ, J. Psychický vývoj dětí v pěstounské péči. Praha: MPSV, 1992. 136 s. ISBN 80-85529-01-7.
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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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