
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V RODINĚ 

… aneb ABY NÁM BYLO SPOLU DOMA DOBŘE 

Milí rodiče,  

s příchodem dětí do rodiny přichází pro většinu z nás velká radost a potěšení a také řada nároků, obav a nejistot. 

Někteří z nás se mohou opřít o dobrou zkušenost z výchovného přístupu svých rodičů, jiní hledají odlišné cesty. 

Informací a „zaručených receptů“ na dobrou výchovu máme dnes k dispozici nepřeberné množství, mnohé jsou však 

zcela protichůdné. Jak tedy k dětem a výchově přistupovat, abychom dětem zajistili spokojený život, jaký si pro ně 

přejeme, a zároveň nám rodičovství přinášelo více uspokojení než stresu? 

Pokud si i Vy kladete tuto otázku, srdečně Vás zveme do holického gymnázia na cyklus čtyř vzdělávacích setkání, kde 

budeme společně hledat odpovědi. 

O čem bude řeč? 

 

1. setkání – úterý 18. 2. 2020 od 16:00 do 18:30 

Dobré vztahy – klíč k životní spokojenosti. Jakým způsobem komunikace v rodině podporuje vytvoření bezpečné 

citové vazby a následně rozvíjí dobré vztahy mezi rodiči a dětmi. 

Jaký je náš výchovný cíl? Jak ho může podpořit způsob komunikace a jaké další vlivy hrají roli? 

Výchovné styly – jejich výhody a nevýhody. 

„Efektivní rodič“ – naslouchá s porozuměním, komunikuje otevřeně, konflikt řeší férově, hodnoty sdílí s respektem. 

 

 

2. setkání - – úterý 10. 3. 2020 od 16:00 do 18:30 

Potřeby dítěte ve vztahu s rodičem, pomáhající vztah 

Jak dítěti naslouchat, abychom opravdu porozuměli a pochopili. 

Jak dítěti naslouchat, aby se cítilo přijaté. 

Jak naslouchání pomáhá dětem řešit problémy samostatně a kreativně a podporuje jejich samostatnost. 

Jak naslouchání ulehčuje život rodiči. 

 

 

  



3. setkání – úterý 7. 4. 2020 od 16:00 do 18:30 

Jak konfrontovat dítě s chováním, které je pro mě nepřijatelné. 

Jak rozpoznat vlastní pocity a potřeby a jak je sdělovat dítěti. 

Komunikační bloky – které způsoby komunikace většina z nás běžně používá, přitom povětšinou nefungují. 

Jak podpořit dítě v ohleduplnosti k potřebám rodičů a ostatních lidí bez manipulace. 

 

4. setkání– úterý 12. 5. 2020 od 16:00 do 18:30 

Jak řešit konflikt tak, aby byly naplněny potřeby obou stran. 

Řešení konfliktu z pohledu různých výchovných stylů a jeho dopady na vztah mezi rodičem a dítětem. 

Jak předávat dítěti naše hodnoty s respektem. 

 

Během každého setkání bude prostor pro sdílení zkušeností a reflexi konkrétních situací. 

 

Místo konání: Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích 
Účastnický poplatek: zdarma 
Lektorka: Mgr. Gabriela Chovancová 
 

Lektorka o sobě: 

Jsem máma dvou dětí (dcera 6, syn 11 let), ředitelka organizace zaměřené na podporu dětí a rodin v obtížné životní 

situaci (DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. – www.darops.cz), mám psychologické vzdělání a zkušenost 

především v oblasti sociálních služeb. V práci je mi blízký humanistický přístup (inspiruje mě práce Carla Rogerse, 

Thomase Gordona, Viktora Frankla, Zdeňka Matějčka), věřím, že lidé se rodí dobří, se základní potřebou dobrých 

vztahů a spolupráce☺. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.darops.cz/

