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SYSTEMICKÁ PRÁCE S DĚTMI
A DOSPÍVAJÍCÍMI
(AKREDITACE MPSV ČR)
Dvoudenní kurz o tom, jak zaujmout děti, aby s námi rády spolupracovaly
a hravou formou nacházely řešení svých trápení a jak pracovat s
dospívajícími
Celkem: 16 hodin
Cena: 1.600,- Kč
Lektorka a autorka programu: Mgr. Petra Meisnerová
Konzultant a odborný garant programu: MUDr. František Matuška
Program vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj
vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů,
zejména na získání praktických dovedností ve vedení konstruktivistického
rozhovoru s dítětem či dospívajícím (tj. užitečné techniky, práce s kresbou, práce
s příběhy, měření úspěchu apod.), na uvědomění si své role při práci s dítětem
a dospívajícím a na ujasnění si základních teoretických ýchodisek, ze kterých se
při takovéto práci vychází.
Práce s dětmi a dospívajícími by měla být koncipována tak, aby:
dítě zaujala a bavila
probíhala v bezpečném prostředí
byla pro dítě užitečná a někam ho posunula
Program našeho kurzu je sestavený tak, aby účastníkům poskytnul návod, jak
trávit čas s dítětem či dospívajícím smysluplně a jak zajistit to, aby naše
spolupráce splňovala všechna tři výše uvedená kritéria. Kurz je zaměřený velice
prakticky a účastníci si z něj odnáší celou řadu technik, nápadů, námětů
a inspirací pro práci s dětmi všech věkových kategorií.
Naučí se používat techniky, které vedle toho, že jsou hravé, zábavné a pro děti
přitažlivé, mají i terapeutický potenciál. Tyto techniky pomáhají v dítěti
podporovat jeho rodící se kompetence a tím mu umožňují nacházet řešení jeho
trápení. Frekventanti kurzu se učí, jak podpořit sebevědomí dítěte tak, aby
poznalo, že nemusí být obětí svých problémů, ale že je schopné si svůj život do
veliké míry řídit tak, aby bylo spokojené a šťastné.
Techniky, které v kurzu probíráme, pracují s dětskou kresbou, fantazií,
s pohádkovými příběhy a využívají i dětskou pohybovou aktivitu.
Cílová skupina
Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychiatři a lékaři ostatních
oborů, psychologové, psychoterapeuti, poradci, sociální pracovníci, pracovníci
v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální
rehabilitace, též studenti těchto oborů a jiní). Účastnit se ho mohou i rodiče, kteří
se chtějí podívat na výchovu dětí z jiného netradičního pohledu.

