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Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělání, www.respektovani.com 
 

pořádají kurz  
 

RREESSPPEEKKTTOOVVAATT    AA    BBÝÝTT    RREESSPPEEKKTTOOVVÁÁNN  
        

Kurz o komunikaci a postupech, 
které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty. 

 

Lektorka: PhDr. Dobromila Nevolová a Bc. Hana Čechová  
 

SSDDĚĚLLOOVVÁÁNNÍÍ  OOPPRRÁÁVVNNĚĚNNÝÝCCHH  PPOOŽŽAADDAAVVKKŮŮ   
1. seminář – 21. ledna 2013 (pondělí) 18.00 – 21.30 
Úkoly výchovy, jak jsou naplňovány různými výchovnými styly. Rizikové způsoby komunikace 
I. Principy reagování tří částí mozku. Základní fakta o emocích I. Šest zásad dobré komunikace. 
2. seminář – 22. ledna 2013 (úterý) 18.00 – 21.30 
Rizikové způsoby komunikace II. Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání. 
Poslušnost a vzdor – vyjasnění pojmů, dopady osobní, pracovní a celospolečenské. Dovednosti 
pro respektující komunikaci I. 
3. seminář – 4. února 2013 (pondělí) 18.30 – 21.30 
Dovednosti pro respektující komunikaci II.  Já-výrok a jeho funkce. Procvičování. 
 
EEMMOOCCEE   
4. seminář – 11. února 2013 (pondělí) 18.30 – 21.30 
Základní fakta o emocích II. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce (zejména negativní) u 
druhých. Formy empatické reakce, procvičování.  Zvládání vlastních emocí a jak to učit děti.  

 

ZZPPŮŮSSOOBBYY  VVYYMMEEZZOOVVÁÁNNÍÍ  HHRRAANNIICC,,  KKTTEERRÉÉ  VVEEDDOOUU  KK  ZZOODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTTII   
5. seminář – 25. února 2013 (pondělí) 18.30 – 21.30 
Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace k učení 
a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí.  

 

JJAAKK  VVYYJJAADDŘŘOOVVAATT  UUZZNNÁÁNNÍÍ  AA  OOCCEENNĚĚNNÍÍ  
6. seminář – 4. března 2013 (pondělí) 18.30 – 21.30 
Vyjasnění  pojmů  odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Pojmy ocenění a zpětná vazba. 
Postupy při oceňování. Rizika soutěží. 

 

RREESSPPEEKKTTUUJJÍÍCCÍÍ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  PPRROO  KKAAŽŽDDÝÝ  DDEENN 
7. seminář – 11. března 2013 (pondělí) 18.30 – 21.30 
Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací i konfliktů mezi 
dětmi. Zmírňování problémů v sourozeneckých vztazích.  
 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 650,- Kč/osoba 
PŘIHLÁŠKY: e-mailem: kurzyprorodice@rcpalecek.cz 
MÍSTO KONÁN Í :  RC Paleček, Písecká 17, Praha 3, Vinohrady (metro A, stanice Flora) 
 

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu 
Respektovat a být respektován. Doporučujeme vzít si podložku na psaní. Semináře jsou 
akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu. 


