
  DEN PRO RODIČE 
                                                                                           7.ročník 
1. Poslušnost dětí v předškolním věku 

Bc. Petra Škrdlíková, ředitelka MŠ Milosrdných bratří, autorka knih 
o výchově dětí Dost dobří rodiče a Hyperaktivní předškoláci 

Vychovávat dítě v kázni nebo v něm pěstovat jedinečnou osobnost?  Jaký je 
rozdíl mezi drzostí a konstruktivním vyjadřováním emocí? Jak chápat poslušnost 
v kontextu výchovy dítěte pro život? Tento seminář nás provede možnostmi 
komunikace s dětmi v předškolním věku a úskalími dnešních výchovných trendů. 

 

2. Uvažujete o alternativním vzdělávání dítěte? 

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa 
Informace pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o tom, jak funguje 
křesťanská škola. Možná si kladete otázku, jestli své děti dát na běžnou státní 
základní školu nebo jim dopřát strávit dětství v křesťanském kolektivu. Co je lepší 
pro formování charakteru dítěte, pro jeho cestu k Bohu i jeho odborné znalosti? 
 

Domácí vzdělávání 
Informace pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět o tom, jak funguje domácí 
škola. Domácí vzdělávání využívají více jak z poloviny křesťansky orientované 
rodiny. Mnohdy jde o rodiny, které domácí vzdělávání berou jako určitý životní 
styl – formování charakteru dítěte, jeho vedení na cestě ke vzdělání i k Bohu. 

 

3. (NE)bezpečný mobil 
Mgr. Vladimír Vácha, externí lektor Národního centra 
bezpečnějšího internetu 

Jaké pasti číhají na mladé uživatele mobilních telefonů? Co je to kybergrooming, 
sexting, kyberšikana? Jaké hrozí riziko při stahování aplikací? Jak poznám, že je 
moje dítě závislé na mobilu? Co v tom mohou udělat rodiče?  

 

4. Jak přežít dospívání 
Mgr. Vladimír Vácha, lektor křesťanské organizace ABATOP 

Období dospívání (věk cca 12 - 19 let) je velmi složitým obdobím. Jaké výzvy stojí 
před dětmi z hlediska vývojové psychologie? Co je to Syndrom  rizikového 
chování v dospívání a jaké oblasti jsou pro mladé lidi nejrizikovější? Co v tom 
můžeme dělat my, jako rodiče? 

 

5. Potřeby malých dětí 
Mgr. Ráchel Bícová, učí na ETS, s manželem vede naklad. SAMUEL 

Jak se vyvíjí děti od narození do cca šesti let, jaké mají potřeby a jak na ně 
adekvátně reagovat. 

 

6. Jak přivádět děti ke Kristu   
Jan Bíca, vedoucí nakladatelství SAMUEL 

Jak dětem srozumitelně vysvětlit evangelium a jak je citlivě vést k rozhodnutí 
přijmout Boží odpuštění a vydat sám sebe Božímu vedení. 

 

 

   MOŽNOST ZAKOUPENÍ KNIH 
 

9.30  souběžný program pro děti  

9.45 -10.00  zahájení, představení lektorů 

10.00 -12.00   semináře 1,2,3 současně 

12.15 -13.15   oběd 

13.00 -15.00   seminář 4  

13.30 -15.00   semináře 5,6 současně 

15.00 -15.30  modlitby, zpět. vazba, závěr 

16.00   konec souběžného  progr. pro děti 

Účast na seminářích je možná pouze bez 

dětí. Pro děti je zajištěn celodenní 

program. 

 

BJB, Smetanova 20, Brno 

Sobota 28.ledna 2017 

Náklady včetně oběda 

budou hrazeny 

z dobrovolné sbírky 

Přihlášky, informace: 

sabina@zitny.cz 

Tel. 777 87 89 40 
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