
Seminář pro rodiče „Vědomé rodičovství“ 

 

Největším darem rodičů je doprovázet dítě na cestě od malých zkušeností k velkým. 

Rodičovství je také zkouškou pravé lásky rodičů při vedení dětí k jejich samostatnosti, se 

zachováním nejen schopnosti milovat, ale také schopnosti převzít za sebe odpovědnost a mít 

reálnou sebedůvěru. Je to velká cesta. Můžeme ji nazvat cestou předávání moci, vlivu a 

kontroly z rukou rodičů do života dítěte. Jsou to právě moc a vliv, spojené s řadou dalších 

vývojových potřeb dítěte, které ve vztazích způsobují soulad nebo souboj. Vědomý rodič si 

uvědomuje, že potřebuje, aby se jeho dítě naučilo v prostředí bezpečí a lásky převzít vliv na 

svůj život postupně, podle jeho individuálních možností. 

  

„Jsem rodič a toužím, aby moje děti byly samostatné, schopné a milující 

osobnosti. Přeji si rozumět tomu, co mi ukazují, a jak si vzájemně 

pomáháme být lepšími lidmi.“ 

 

Pro koho je seminář určen: 

 Pro rodiče. 

 Pro prarodiče. 

 Pro nastávající rodiče. 

 Pro ty, kteří vychovávají děti. 

 

Přínosy: 

 Zlepšení komunikace s dětmi. 

 Poznáte, jak je možné nastavovat hranice, vytvářet dohody s malými dětmi a učit je 

sebedůvěře. 

 Pojmenujete si mnoho situací, které s dětmi znáte a najdete i jiné způsoby zvládání 

situací. 

 Seminář je v první řadě věnován postojům rodičů, komunikaci a řešení emocí na 

straně rodiče i dítěte. 

 Rozvoj vědomí rodiče, ale i dětí. 

 

Obsah: 

 Potřeby dětí a potřeby rodičů. Vědomé rodičovství znamená být si vědom potřeb a 

toho, jak je rodiče sobě, dětem naplňují či nenaplňují. (Kdo má naplnit moje potřeby? 

Mám naplnit všechny potřeby dítěte?) 

 Emoce, zranění a vliv na náš život. Zranění z dětství mají vliv na náš současný život, i 

na to, jakými jsme rodiči. Také své zranění předáváme svým dětem. Aktivní a pasivní 

agrese dětí i rodičů. 

 Dobrá rodina, dobrý charakter, dobrý život – jak v dětech budovat návyky potřebné 

pro život, jako je například vytrvalost? Co se musím naučit já jako rodič? Co se dítě 

učí od rodiče, když si to rodič nepřeje? 

 Rozvoj samostatnosti – jak rozvíjet samostatnost u dětí a zachovat přitom rozumné 

meze 


