
Pozvánka  na kurz

REŠPEKTOVAŤ AREŠPEKTOVAŤ A  BYŤ REŠPEKTOVANÝBYŤ REŠPEKTOVANÝ
ktorý organizuje

 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání 
v spolupráci

 s Regionálnym vzdelávacím centrom   Asociácie S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21.  
storočie na Slovensku.

 
Kurz reflektuje výchovné a komunikačné postupy v každodenných situáciách a je určený rodičom, starým 
rodičom, učiteľom, vychovávateľom, vedúcim v mimoškolskej činnosti detí a ďalším záujemcom. 
Témy kurzu sú súčasťou publikácie Respektovat a být respektován (autori P. Kopřiva, J. Nováčková, D. 
Nevolová, T. Kopřivová).

Lektorka: 
PhDr. Jana Nováčková, CSc., spoluautorka knihy. Lektorovať budú v rámci svojho výcviku aj ďalší lektori.
Miesto konania: ZŠ Riazaňská 75, Bratislava – Nové Mesto

1.seminár - 28. 9. 2013 (sobota) od 9,00 h do 16,30 h 
AKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKYAKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY 
Vyjasníme si, čo je a čo nie je rešpektujúci prístup. Deti sa často nebránia tomu, čo od nich chceme (obliecť sa, upra -
tať…), ale forme akou to vyžadujeme. Preberieme princípy dobrej komunikácie (ktoré paltia aj medzi dospelými) a aj  
konkrétne postupy a komunikačné zručnosti, ktoré obmedzia množstvo konfliktov s deťmi a súčasne budujú ich se-
baúctu. Rozoberieme tradičné prístupy (príkazy, dohováranie, hrozby, vyčítanie, dávanie za vzor atď.), prečo často ne-
zaberajú a v čom sú ich riziká. 

2.seminár - 29. 9. 2013 (nedeľa) od 9,00 h do 16,30 h 
AKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY II,  EMÓCIE AAKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY II,  EMÓCIE A  EMPATICKÁ REAKCIAEMPATICKÁ REAKCIA
Dokončenia 1. témy. Hlavnou témou sú emócie: ako fungujú, načo nám sú. Preberieme bežné spôsoby, ako ľudia rea-
gujú na emócie druhých, a prečo nemôžu druhému pomôcť, aj keď sú dobre mienené (zľahčovanie, rady, logické vy-
svetľovanie zlyhávajú). Formy empatickej  reakcie. Zvládanie vlastných emócií. Prepojíme informácie a zručnosti z 1. 
témy s opakujúcimi sa problémami: poriadok, ranné vstávanie, povinnosti v domácnosti, požičiavanie hračiek...

3.seminár . 26. 10. 2013 (sobota) od 9,00 h do 16,30 h
RIZIKÁ TRESTOV ARIZIKÁ TRESTOV A  ČO NAMIESTO NICH ČO NAMIESTO NICH 
Akú odozvu zvoliť namiesto trestu? Tresty účinkujú len krátkodobo, učia deti chovať sa podľa požiadaviek dospelých 
tak, aby sa im vyhli, a nei preto, že je to tak správne. Tresty môžu mať aj ďalšie negatívne dopady na správanie a vý-
vin dieťaťa. Rozoberieme pojem vnútorná a vonkajšia motivácia, definujú sa pojmy trest, prirodzený a logický dôsle-
dok. Ponúkneme alternatívne postupy založené najmä na spoluúčasti detí pri riešení a náprave nevhodného správania. 
Konflikty medzi deťmi a ako na ne reagovať.

4.seminár - 27. 10. 2013 (nedeľa) od 9,00 h do 16,30 h
AKO VYJADRIŤ OCENENIE A SPÄTNÚ VÄZBU (RIZIKÁ ODMIEN,AKO VYJADRIŤ OCENENIE A SPÄTNÚ VÄZBU (RIZIKÁ ODMIEN,  POCHVÁL APOCHVÁL A  SÚŤAŽÍ)SÚŤAŽÍ)
Pochvaly a odmeny môžu mať tiež svoje nežiaduce účinky – znižujú ochotu detí učiť sa a správať sa dobre, ak za to 
nič nezískajú. Rovnako ako tresty nepodporujú vnútornú motiváciu. Preberieme postupy, které vedú k rozvoju pozi-
tívnych vlastností, nezávislosti na autorite, sebahodnoteniu, schopnosti robiť veci, pretože je to tak správne, a nie pre 
spokojnosť druhých ľudí.  Súvislosť medzi vnútornou motiváciou a kvalitným vzdelávaním. Rizika súťaží.

Účastnícky poplatok: 130,- € za celý kurz (osobitne jeden seminár 35,- €/sobota alebo 20,- €/večer).
Pre manželské páry a pri účasti viacerých osôb z jednej organizácie poskytujeme zľavu. 
V prípade vášho záujmu potvrďte svoju účasť na adrese mirka.respektovat@gmail.com, tel. č. 0905/934372 
(Mirka Kumančíková) do 20.9.2013.
Účastníci kurzu dostanú písomné materiály a budú mať možnosť zakúpiť si knihu Respektovat a být respektován. 
Odporúčame zobrať si podložku na písanie. Kurz je akreditovaný MŠMT ČR.
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