
Přednáška pro rodiče na téma: Jak rozvíjet silné stránky dětí  

Máte pocit, že se stále hledá, co vaše dítě neumí, a málo se pracuje s tím, co umí? Víte, v čem 

jste dobří vy a v čem je dobré vaše dítě? Víte, že ti nejúspěšnější lidé se zaměřovali na rozvoj 

svého talentu více, než na odstraňování toho, co jim nejde? 

Termín: úterý 12.4.2016  od 16.30 hodin v podkroví mateřské školy v Chrašticích. 

Předpokládaný rozsah: 2 hodiny (káva bude zajištěna, něco málo k ní můžete přinést…) 

Cílem semináře je představit rodičům koncept výchovy založené na rozvoji předností či silných stránek vlastních 

dětí. Ukážeme si možné výhody tohoto přístupu, který je odlišný od tradičně vnímané výchovy založené na 

hledání chyb a nedostatků. Pokusíme se zamyslet nad vlastními silnými stránkami a snad nám toto poznání 

umožní odpovědět si na otázku, jak mohu odhalit, v čem jsou moje děti dobré, a jak s tím pracovat. Účastníci 

budou mít možnost ovlivnit obsah semináře svými dotazy. 

Lektor: PhDr. Lukáš Šlehofer  

Lukáš Šlehofer vystudoval FF UK. Pracuje jako manažer 
vzdělávacích projektů a lektor. Je spoluautorem pobytových a 
prezenčních ScioCAMPů pro děti ve věku 8-15 let, 
zaměřených mj. na rozvoj kompetencí k učení, informační 
gramotnosti a rozvoje silných stránek osobnosti. Je 
absolventem celé řady vzdělávacích kurzů (např. Respektovat 
a být respektován či Čtením a psaním ke kritickému myšlení 
ad.). Vyučuje na soukromé VŠ. Ve volném čase působí jako 
instruktor na vzdělávacích akcích skautských vedoucích. 
Největší porci volného času však věnuje svojí rodině, která 
pro něj tvoří základní kámen jeho života. 

Tuto akci pro rodiče i další zájemce zajišťuje Občanské sdružení Trvalá obnova školy. 

Připravujeme pro rodiče další zajímavý seminář: BEZPEČNĚ NA INTERNETU, jehož 

cílem je seznámit učitele a rodiče žáků s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním 
a výchovném působení, aby se jejich děti a žáci nestali oběťmi či pachateli trestné činnosti a 
rizikového chování. TERMÍN:  23. května 2016 v ZŠ a MŠ Chraštice 

Informace:  Mgr. Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

Jak rozvíjet silné stránky dětí 


