Společně k bezpečí, z.s.
nabízí akreditované tréninkové programy

POKROČILÝ UČITEL
Časová dotace: 58 hodin, akreditace MŠMT
Tréninkový tým vede Mgr. Michaela Veselá
Cíl: Prohloubit u zkušených učitelů dovednosti k dlouhodobé, systematické a efektivní
učitelské práci a posílit jejich sebevědomí a profesní kompetence.
Učitelé: Jste zkušený, laskavý a efektivní učitel, který potřebuje osvěžit nástroje, sdílet ty své
a modifikovat je a okouknout nástroje jiných takových. Nezajímá vás, co nefunguje a
nehodláte spasit svět. Jste zvyklí systému (nejen svým žákům) pořád dávat a moc
nedostáváte, zato cítíte, jak by vás pořád někdo kontroloval a tahal z vás rozumy. Děti vám
nelezou na nervy, víte, že učíte rádi a učit umíte a chcete. Chcete odborně růst a profesně se
posunout a chcete to udělat nápaditě, originálně a osvěžujícím stylem. Chcete být součástí
společenství podobných učitelů, aniž byste museli být něčeho členem, chodit na schůze, sdílet
něčí názory, něco vyplňovat, k něčemu se hlásit.
Ředitelé: Chcete odměnit své dobré učitele a víte, že pořád dávají a měli by také něco dostat
ve formě, která je pro ně naprosto ušitá? Tak je pošlete na náš kurz.
Obsah: Případová práce, efektivní nástroje na konkrétní věkové skupiny a situace, trénink
komunikačních technik. Sdílení zkušeností: jak to dělám já, co mi funguje. Předávání
odpovědnosti žákům, hodina, přestávka, předcházení otravnému chování, efektivní zvládání
otravného chování, kloubení zájmů skupin, práce se třídou (nikoliv práce třídního učitele, ale
normální hromadné vzdělávání).
Cena tréninku: 15.000,- Kč /os., v ceně není zahrnuto ubytování a stravování
Termíny: 22. – 24. 11. 2019, 24. – 26. 4. 2020, jedná se o dva intenzivní tréninkové bloky
formou výjezdu, místo bude upřesněno.
Podmínky přihlášení a způsob platby: Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na
www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Po úhradě poplatku (zašleme fakturu) je účastník
závazně přihlášen. V případě neúčasti se poplatek nevrací, s výjimkou vážných zdravotních
důvodů, které je třeba doložit potvrzením od lékaře - v takovém případě vracíme 70% z ceny.
Termín uzávěrky přihlášek do 30. 9. 2019 nebo do naplnění kapacity
V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr. Bc. Kateřinu Pospíšilovou na
pospisilova@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. č. 774709773

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL
Časová dotace: 75 hodin, akreditace MŠMT
Tréninkový tým vede Mgr. Michaela Veselá, tým: Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Pavlína
Vojtěchová, Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Martina Grohmanová a další
Cíl: Prohloubit i začínajícího učitele učitelské dovednosti, některé získat, umožnit setkávání
se s kolegy ve stejném postavení, případová práce a případová supervize v bezpečném
prostředí mimo školu, ve které učitel působí. Možnost sdílet své pochybnosti a odstranit
obavy a dopady stresu plynoucího z učitelství.
Učitelé: Po dobu jednoho školního roku prohloubit u začínajícího učitele učitelské
dovednosti, některé získat, umožnit setkávání se s kolegy ve stejném postavení, případová
práce a případová supervize v bezpečném prostředí mimo školu, ve které učitel působí.
Možnost sdílet své pochybnosti a odstranit obavy a dopady stresu plynoucího z učitelství.
Ředitelé: mám nového učitele a chci, aby u mě ve škole učil, a vím, že je to povahou učitel,
tedy další rozvoj je nejen v jeho zájmu, ale i v zájmu školy. Vím, co potřebuji, aby uměl,
v čem je nutné ho posílit, co se ještě potřebuje naučit, aby to bylo přesně ono. Jsem schopen
tu zakázku formulovat a říct, co chci, aby bylo v případě konkrétního učitele, kterého do
tréninku pošlu výstupem.
Cena: 20.000,- Kč/os., v ceně není zahrnuto ubytování a stravování
Termíny: v průběhu školního rok 2019/2020, konkrétně 16. - 17. 10. 2019, 16. 12. 2019, 29.
1. 2020, 1. - 2. 4. 2020, 14. 5. 2020, místo bude ještě upřesněno podle regionů, ze kterých se
zájemci přihlásí převážně.
Podmínky přihlášení a způsob platby: Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na
www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Po úhradě poplatku (zašleme fakturu) je účastník
závazně přihlášen. V případě neúčasti se poplatek nevrací, s výjimkou vážných zdravotních
důvodů, které je třeba doložit potvrzením od lékaře - v takovém případě vracíme 70% z ceny.
Termín uzávěrky přihlášek do 30. 9. 2019 nebo do naplnění kapacity
V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr. Bc.
pospisilova@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. č. 774709773

Kateřinu

Pospíšilovou
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TŘÍDNÍ UČITEL
Časová dotace: 116 hodin, akreditace MŠMT
Tréninkový tým vede Mgr. Michaela Veselá, tým: Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Pavlína
Vojtěchová, Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Martina Grohmanová a další
Anotace: Třídním učitelem se učitel stane jedna dvě, aniž by k třídnictví dostal jakýkoliv
ucelený návod a program. Od třídního se toho mnoho očekává a každý si do něj promítá svá
přání a zkušenosti. Specifické třídnické dovednosti se učitel učí za pochodu, nápodobou,
anebo si vzpomene, jak to dělával jeho třídní. Třídnictví aktuálně ovšem vyžaduje znalosti a
dovednosti z různých disciplín, komunikační dovednosti, znalost právního minima a umění
práce se skupinou nejen dětí, ale i jejich rodičů, a umění práce se skupinou ostatních učitelů.
Trénink obsahuje: právní minimum (situace, případy), dokumentace, její smysl,
usnadňování jejího vedení, co je nezbytné a co zbytné, trénink komunikace ve škole a práce
se třídou – s vaší konkrétní třídou, náslechy a další praktické nástroje. Vzdělávací modul je
odlišný pro učitele 1. stupně, 2.stupně a středních škol a v praktických tréninkových částech
jsou od sebe tyto skupiny odděleny.
Cena: 35.000,- Kč/os., v ceně není zahrnuto ubytování a stravování
Termíny - rok 2020: 8. – 9. 1. , 31. 3. , 23. 4., 21. 5. , 22. – 23. 9. , 26. 10. , 18.11. , 10. 12.
Podmínky přihlášení a způsob platby: Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na
www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Po úhradě poplatku (zašleme fakturu) je účastník
závazně přihlášen. V případě neúčasti se poplatek nevrací, s výjimkou vážných zdravotních
důvodů, které je třeba doložit potvrzením od lékaře - v takovém případě vracíme 70% z ceny.
Termín uzávěrky přihlášek do 10. 12. 2019 nebo do naplnění kapacity
V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr. Bc. Kateřinu Pospíšilovou na
pospisilova@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. č. 774709773
Trénink je možné otevřít i pro konkrétní sborovnu. V takovém případě je cena i konkrétní
provedení smluvní.
Všechny tréninky je možné zorganizovat i pro konkrétní region nebo jednoho zadavatele jako
je MAP/MAS, kraj, obec, a to za smluvních podmínek a ve smluvních termínech.

