CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA CMTF UP

Párové doprovázení manželů
Zaměření programu, cíl, charakteristika
a adresát programu

Podmínky přijetí uchazeče do programu

Délka studia
Typ programu
Forma a typ studia
Vlastní obsah programu
Rozvrh a organizace studia

Způsob ukončení studia
Doklad o absolvování studia

Odborně vedený kurz v trvání 5 víkendových setkání
v průběhu jarního semestru 2020. Jeho cílem je
formace a výcvik asistentů pro párové doprovázení
mladých manželů.
Kurzu se účastní přijímacím řízením vybrané
manželské páry, které budou školeny ve specifické
formě dialogické komunikace, jejímž cílem je
nedirektivní podpora pozitivních komunikačních
stereotypů a kooperačního vztahového chování u
začínajících mladých manželství. Zájemci budou ke
studiu doporučováni farnostmi, diecézními centry pro
rodinu a dalšími církevními organizacemi nebo
kompetentními jednotlivci aktivními v katolické
církvi.
a) Řádné přihlášení přes Portál CŽV
b) Splnění kritérií pro přijetí:
- trvání křesťanského manželství 8 – 20 let
- děti schopné mimo rodičovské péče v době konání
kurzu
- dobré komunikační schopnosti
- seznámení se s podrobnostmi a údaji vztahujícími se
ke kurzu na www.parovedoprovazeni.cz
- motivační předpoklady pro budoucí práci s mladými
manželskými páry
- zájemci jsou povinni se přihlásit k předběžnému
přijímacímu pohovoru u organizačního pracovníka
kurzu v termínu říjen 2019 až 10. leden 2020 na emailové adrese: zemanjosef@volny.cz
- úspěšné absolvování prezenčního přijímacího řízení
1 semestr
zájmový
kombinovaná forma mimořádného studia vybraných
předmětů
přednáškové cykly + praktický nácvik speciálních
komunikačních dovedností – viz příloha a)
5 víkendových setkání za akademický rok – viz
příloha b), samostudium a povinný minimální počet
setkání malých svépomocných výcvikových skupin
nad zadaným programem
a) absolvování všech přednášek a cvičení kurzu
b) úspěšné obhájení závěrečné písemné práce na
zadané téma v rozsahu 5-10 stran
osvědčení o absolvovaném studiu v rámci
celoživotního vzdělávání

Návrh garanta programu
Pracoviště garantující studium
Cena studia, platební podmínky

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Katedra křesťanské výchovy
smluvní cena: 6.000 Kč za manželský pár, tj.3.000,Kč za uchazeče a akademický rok.
Kurz bude otevřen za předpokladu minimálního počtu
8 přihlášených manželských párů
viz příloha c)
Navrhovatel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Příloha a)

Rozvrh a organizace studia
Program je realizován v pěti dvoudenních setkáních (+ jedno setkání jako přijímací víkend),
která se uskuteční na pracovišti Manželská a rodinná poradna Bethesda, Starobrněnská 7, Brno.
Celkový počet hodin výuky v kurzu je 102 hod.
Páteční setkání je časově rozvrženo: 18,00-20,30
a sobotní: 9,00-18,00 hod. Konkrétní termíny konání kurzu jsou sděleny\ při přijímacím
pohovoru, na který je každý přihlášený pár individuálně pozván.
Připraveno je 5 tematických celků dotovaných vždy 3 x čtyřmi a 2x pěti hodinami výuky
ve formě přednášky či cvičení a praktická část výuky v rozsahu 80 hod. spočívající ve výkladu
a výcviku v metodách dialogické komunikace jako je modelování, reflektující pozorování,
zrcadlení a další.
Přednášející

Název přednášky/workshopu

P. doc. Mgr. Jindřich Šrajer, SDB,
Dr. theol.

Teologie svátostného manželství a její pokoncilní
vývoj. Nové pastorační akcenty a možnosti jejich
zajištění ve spolupráci kněží a laických odborníků.

Z důvodů zahraničního pobytu je pro
rok 2020 nahrazen jiným
akademickým přednášejícím
PhDr. Josef Zeman, CSc.
Psycholog, psychoterapeut,
certifikovaný manželský poradce

Rezervovaná přednáška pro
významnou osobu z akademického a
církevního prostředí

Vývojové fáze křesťanského manželství s důrazem
na tři počáteční. Struktura, průběh a stabilizace
komunikačních stereotypů v procesu vzniku a
prohlubování manželské lásky a diferenciace k
následné lásce rodičovské s návazností na základní
teologická východiska.
Psychologické aspekty procesu párového doprovázení.
Téma dle volby přednášejícího

Teorie
a
praxe
dialogického
přístupu
v psychoterapii a koučinku. Teoretické základy a
Atestovaná klinická psycholožka,
praktický nácvik zvolených metod. Nácvik bude
psychoterapeutka a párová terapeutka probíhat metodou párového lektorování a procvičování
ve zdravotnictví, supervizorka
modelových zadaných úkolů cvičícími páry
s evropsky platným zahraničním
studujících s využíváním záznamové techniky.
výcvikem
Mgr. Lucie Hornová,

Radek Bořek, Dis., psychoterapeut a
párový terapeut ve zdravotnictví
Předložené návrhy vyučovaných předmětů:
Teologická východiska současného manželství
Vývojové fáze manželství z hlediska vývoj manželského vztahu a diferenciace komunikačních
procesů a stabilizace vztahových hodnot; diferenciace rodinného systému při vzniku
rodičovství.
Psychologické aspekty procesu párového doprovázení
Vybrané kapitoly z psychologie a spirituality manželského vztahu
Teorie dialogického přístupu v psychoterapii
Výcvik v uplatňování principů dialogické komunikace
Příloha b)

Data setkání v akademickém roce 2019/20:
Přijímací řízení proběhne 15. 12.2019 - 17. ledna 2020 přihlášené páry budou
zvány individuálně po malých skupinách na domluvenou hodinu a den.
Páteční setkání (18:00 – 20:30)

Sobotní výuka (9:00 – 18:00)

24.1. 2020

25.1. 2020

6. 2. 2020

4. 4. 2020

3. 4. 2020

5. 4. 2020

24.4.2020

24.4.2020

15.5.2020

16.5.2020

Příloha c)

Platební podmínky programu
Zájemci, kteří splnili všechny podmínky k přijetí a úspěšně absolvovali přijímací pohovor,
budou o dalším postupu informováni referentkou celoživotního vzdělávání teologické fakulty.
Platba (5.300,- Kč za manželský pár) bude uskutečněna dle instrukcí informačního mailu
z CMTF UP.
Uchazeči přijatí do kurzu mohou požádat o proplacení poplatku farností nebo vysílající
organizací a v odůvodněných případech lze žádat po konzultaci s organizátory o sponzorské
proplacení poplatku Olomoucké arcibiskupství.
Bližší informace na adrese: zemanjosef@volny.cz

