Síť pro rodinu pořádá odborný webinář pro mateřská centra a dětské skupiny, jejich pracovníky,
rodiče i širokou veřejnost

HRANICE A SVOBODY U DĚTÍ
Rozlišení hranic a svobod podle věku dětí

23. 11. 2022
ON-LINE

10:00 - 12:00
Webinářem provede: Lenka Krystková
Již od dětských let se věnovala malbě, zpěvu, tanci a dalším pohybovým aktivitám, dramatickému
projevu, hře na klavír, keramice a jiným rukodělným činnostem. Zúčastnila se řady kurzů
zaměřených na rodinnou a dětskou tématiku. Vzdělání postupně doplnila o kurzy kojeneckého a
batolecího cvičení, míčkovacích technik podle Zdeňky Jebavé, hudebních kurzů pro předškoláky
a školáky. V roce 2018 úspěšně absolvovala zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky. V současné době je lektorkou kojeneckého i batolecího
cvičení, lektorkou babymasáží, dětských tanečků a výtvarných kurzů pro děti. Při výchově svých
dětí i při práci s dětmi v mateřském centru hodně využívá prvky Montessori pedagogiky. Od roku
2020 je Montessori pedagog pro věk 0-3 roky.
Webinář se zabývá základními svobodami dětí a hranicemi, které by měli dodržovat děti i
dospěláci. Rozlišíme si hranice a svobody podle věku. Seminář se zabývá především malými
dětmi, ale na příkladech si vysvětlíme i hranice a svobody u dětí vyššího věku. Snahou semináře
je objasnit situace, ve kterých děti často vzdorují, rodiče a pečující osoby naopak ztrácení nervy.
Předáme si praktické tipy, jak některé situace s dětmi lépe zvládat. Zároveň si vysvětlíme
základní sociální potřeby všech dětí.

Cena: 390 Kč (pro členy Sítě pro rodinu)
490 Kč (široká veřejnost)
Maximální počet účastníků na semináři: 15
Každý účastník obdrží po absolvování webináře a jeho zaplacení certifikát o účasti.

Přihlášky do 20. 11. 2022 ZDE.
Více informací na e-mailu: stanislava.koscova@sitprorodinu.cz
nebo na tel: 773 819 015
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