
Základy emočního a sociálního vývoje dětí
Význam klíčových rituálů pro život
Role v rodině a jejich synchronní vazby

Setkání povede: Mgr. Jiří Halda
speciální pedagog a rodinný terapeut. Orientuji se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To,
že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy
problém celé rodiny. Orientuji se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni
si mají být jisti svým místem. Jsem nepříliš aktivní sportovec, miluji válení kombinované s
povalováním a jsem nenadaný, ale velmi vášnivý hráč na baskytaru.

Vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové
je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje 
individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto 
odlišnostem respekt. 

Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný
list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného
a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb 
má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb 
a pamatovat na odlišnosti pohlaví. 

Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní 
vazby mezi jednotlivými členy – akcentuji ten, který se nejvíc 
přehlíží – vztahy mezi sourozenci. Které nejen tvoří významnou 
součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření 
partnerství po celý život.

Vezměte si pohodlné oblečení a nestyďte se ptát :)

DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÁK A DOSPĚLÁK
NEMÁ BÝT VELKÉ DÍTĚ

VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKA

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKA

TERMÍN: 28. 3. 2022

ČAS: 9:00 - 12:30

ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKA

TERMÍN: 28. 3. 2022

ČAS: 13:30 - 17:00

MÍSTO: KRAJSKÁ VĚDECKÁ

KNIHOVNA V LIBERCI

(RUMJANCEVOVA 1362/1, STARÉ

MĚSTO, VELKÝ SÁL)

KAPACITA: 80 OSOB 
(NA JEDNOTLIVOU PŘEDNÁŠKU)
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