Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o. vás pozýva na
prednášku PhDr. M. Hermana:

„OCHUTNÁVKA SELSKÉHO ROZUMU“
SVĚŽÍ ÚVOD JAK SI PORADIT PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ DOMA
I VE ŠKOLCE
13. 4. 2018 (15:30 – 20:00)
DK Ružinov Bratislava
„Co myslíte: Která tři klíčová slova potřebujeme ke spokojenému životu? Co znamená
teorie ledovce? Které období v životě člověka je nejdůležitější? Co je to most důvěry? A
co most odvahy? Kdo je v rodině na první místě? Co vlastně opravdu potřebují malé
děti? A proč jsou dneska rodiče z výchovy tak unavení a otrávení? Proč označujeme
dvacáté století jako století selhání otců? Proč chtějí být ženy super-mámy? A proč se
jim to nikdy nemůže podařit? Proč nestačí, aby dítě jenom nosilo ze školy dobré
známky? Odkdy děti pomáhají rodičům? Co nejhoršího můžeme dětem udělat? Kdo
vlastně řídí zdravou rodinu? Kdo hlídá domácí časy? A kdo je strážcem pravidel a řádu?
A jak se vlastně pozná dobrá rodina a správná výchova?
Dozvíte se odborné, přitom však jednoduché a srozumitelné návody a postupy, jak
dobře vychovávat, jak vést dítě k samostatnosti a jak doma vybudovat dobrou a
pohodovou atmosféru, jak zabránit přehlcení dětí i sama sebe." Marek Herman
PhDr. Marek Herman je skúsený a uznávaný lektor, dlhodobo
sa zameriava na sebapoznanie a na výchovu detí do šiestich
rokov. Je sympatický svojím osobným zaujatím, s ktorým
vedie aj svoje dielne a prednášky. Prednáša na Univerzite
Olomouc, VŠE Praha. Napísal knihu „Najděte si svého
marťana“, ktorá sa stala bestsellerom českých rodičov a
učiteľov.
Súčasťou prednášky bude autogramiáda a predajná výstava
literatúry (z oblastí psychológia a pedagogika), zmysluplných
didaktických hier a logopedických kariet pre deti.
Program:
15:30 - 16:00 registrácia
16:00 - 17:30 prednáška
17:30 - 18:00 prestávka a predajná výstava
18:00 - 19:30 prednáška
19:30 - 20:00 autogramiáda publikácie Najděte si svého marťana
Vstupné:
16 € (do 28. 2. 2018);
18 € (od 1. 3. do 12. 4. 2018);
20 € (v deň konania prednášky).
Upozornenie: sedenie v sále je voľné.
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