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HLEDÁ SE PAN ÚŽASŇÁK

SEMINÁŘ (aneb smysluplná práce s dětmi a dospívajícími)

Všimli jste si toho, jak děti rády mluví o budoucnosti a nerady se baví
o minulosti? Téměř každé dítě se těší na to, až mu bude už o rok více, až už
budou Vánoce, nebo až už bude moct zvládnout nějakou lákavou činnost
a nerado mluví o tom, co se mu v minulosti nevedlo, co bylo špatně, nebo co
ještě neumělo.
Tento přirozený přístup dětí ke svému životu využívá práce s dětmi, která je
orientovaná na řešení a tudíž na současnost či budoucnost dětí a ne na
minulost a hledání toho, co bylo špatně.
V semináři Hledá se pan Úžasňák se účastníci dozvědí řadu důležitých tipů,
nápadů a postřehů, které se dají při práci s dětmi využít. Naučí se používat celou
řadu technik, které vedle toho, že jsou hravé, zábavné a pro děti přitažlivé, mají
i terapeutický podtext. Tyto techniky pomáhají v dítěti podporovat jeho rodící se
kompetence a tím mu umožňují nacházet řešení svých trápení. Dítě se během
spolupráce s pracovníkem (nebo i rodičem) učí, že nemusí být obětí svých
problémů, ale že je schopno si svůj život do veliké míry řídit tak, aby bylo
spokojené, šťastné a sebevědomé. Techniky jsou vytvořené tak, aby v nich dítě
uplatnilo své již nabyté dovednosti (kresebné, pohybové či vyprávěcí) a mohlo
pak bezpečně přijímat a učit se i to, co je pro něj nové a třeba i ohrožující.
Účastnící semináře se učí, jak při práci s dětmi využívat dětskou představivost
a bohatou fantazii.
Seminář je zaměřený velice prakticky a účastníci si z něj odnáší celou řadu
technik, námětů a inspirací pro práci s dětmi všech věkových kategorií.
Seminář je určen mimo jiné pro: vychovatele, asistenty dětí, družinářky,
vedoucí skautských oddílů a jiných podobných organizací, pracovníky
pomáhajících profesí, zdravotníky, studenty, rodiče, učitele, terapeuty a pro
kohokoli, kdo se zajímá o otázky práce a výchovy dětí a dospívajících.

