Vícedenní vzdělávání pro pěstouny 2019
Triada-Poradenské centrum Brno si vás dovoluje opět pozvat na vícedenní vzdělávací programy
– společné víkendy pro pěstouny a děti. Zajímavě prožitý víkend, vzdělávací témata pro dospělé,
trocha zábavy pro děti – a vlastně pro všechny.

Termíny a místa konání:
29. - 31. 3. 2019 – Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice – www.ekoncentrum-trkmanka.com
31.5. - 2. 6. 2019 – Výrovice, Rekreační areál Výr - www.penzionuvyra.cz
11. – 13. 10. 2019 – Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice – www.ekoncentrum-trkmanka.com

Témata vícedenního vzdělávání – stejná pro všechny termíny:
Pátek, blok A, B
Rodové linie

Mgr. Eva Pávková
Jaké příběhy obsahují rodové linie dětí v NRP? Jak s nimi mohou pracovat
osvojitelé a pěstouni?

Sobota, blok C, D
Od dětství k dospělosti Mgr. Milan Pilát
Vývojová stádia a jejich úkoly
Interaktivní seminář zaměřený na specifické situace dětí a pěstounů
Neděle, blok E
Škola základ života Mgr. Hana Jeřábková
Změny ve školském systému. Školní zralost a nezralost…. Rozdíly mezi
školami – vzdělávací programy, asistenti a jak je získat pro své dítě.
Časová struktura všech setkání:
Pátek

Sobota
Neděle

15:00 – 15:30 Příjezd a ubytování
16:00 – 17:00 Zahájení programu, společná aktivita s dětmi, organizační informace,
očekávání účastníků
17:00 – 18:00
Blok A programu
19:00 – 20:30
Blok B programu
9:00 – 12:00
Blok C programu
15:00 – 18:00
Blok D programu
9:00 – 12:00
Blok E programu
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Časový harmonogram lze upravit podle počasí a dohody účastníků.
Jako vždy bude během vzdělávání připraven program pro děti.
Každý víkend bude obohacen o doplňkový program pro děti (i dospělé) – například sportovní hry,
ekologické a poznávací aktivity, vycházky do okolí. Program pro děti je organizován samostatnými
pedagogickými pracovníky.
Ubytování hradí doprovázející organizace. Stravování si hradí účastníci sami.
Počet účastníků je omezen kapacitou jednotlivých zařízení.
Vyplněnou přihlášku na jednotlivé termíny zašlete co nejdříve:
Kontaktní osoba:
Mgr. Viktor Janč
TRIADA – Poradenské centrum, z.ú.
email: vzdelavani@triada-centrum.cz

Potvrdíme Vám přijetí přihlášky,
Podrobné informace a detailní objednání stravování budou 14 dní před každým vzdělávacím
víkendem.
Další informace na www.triada-centrum.cz

Těšíme se na setkání!

Eva Rotreklová
za tým doprovázejících pracovníků

Brno, 7. 2. 2019
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