Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ
Vás srdečně zve na

cyklus jarních přednášek
PhDr. Lidmily Pekařové
uznávané psycholožky a autorky knih:
„Jak žít a nezbláznit se“ a „S. O. S.“
Přednáška je určena pro:
pedagogy MŠ, ZŠ a rodiče
Místo konání: online
Termíny přednášek:
21. 03. 2022 Důslednost anebo bezpodmínečná láska
25. 04. 2022 Budeme mít školáka
23. 05. 2022 Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě
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Důslednost anebo
bezpodmínečná láska

Budeme mít
školáka

Rodič a učitel – spolu
nebo proti sobě

Termín: 21. 03. 2022
Čas: 14–17 hod.
Místo konání: online

Termín: 25. 04. 2022
Čas: 14–17 hod.
Místo konání: online

Termín: 23. 05. 2022
Čas: 14–17 hod.
Místo konání: online

Obsah přednášky:
• Podporujeme nesamostatnost, aniž bychom
si to uvědomovali.
• Zákony výchovy.
• Kdy máme komunikovat a kdy mlčet.
• Neumíme s nimi mluvit.
• Důslednost a láska ve školním věku.
• Jak naučit uklízet své věci.
• Postoje rodičů ke školním výletům
a zájmovým kroužkům.
• Láska bez rozumu.
• Co se stane, když je láska bez odpovědnosti.

Obsah přednášky:
• Co je to nezralost a jak umět vysvětlit
problém rodinám.
• Vývojové výhody a nevýhody dívek
a chlapců.
• Co má umět zralý školák.
• Kdo do školy nepatří.
• Změny povahy dítěte při nevhodném
zařazení.
• Jak předejít poškození dítěte.

Obsah přednášky:
• Co tíží dnešního učitele.
• Jak vypadá dobrý učitel.
• Proč rodič vnímá pomoc učitele jako
poučování.
• Jak může učitel MŠ ovlivnit výchovu.
• Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy
nezralé.
• Jak pracovat s rodiči dětí 1.–5. tříd.
• Kdy patří peníze do rukou dětí.
• O co bojují rodiče žáků.

Termín uzávěrky přihlášek: 16. 03. 2022

Termín uzávěrky přihlášek: 20. 04. 2022

Termín uzávěrky přihlášek: 18. 05. 2022

Informace o způsobu přihlašování a způsobu platby naleznete na webových stránkách: www.svitani.cz.
Přihlášky na jednotlivé přednášky zasílejte do určeného termínu. Kontaktní osoba v případě dotazů: baizova@svitani.cz. Účastnický poplatek: 350 Kč/přednáška.
Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení.

