Mgr. MICHAELA VESELÁ a Společně k bezpečí, z.s.
dovolují si pozvat své klienty na otevřený seminář

ŠKOLA A RODINA 2021
(v rámci vzdělávacího programu Škola a rodina, akreditace MSMT – 13492/2018-1-538)

Termín: 31. srpna 2021
Čas: od 9 do 14 hodin (prezence od 8:15)
Místo: UJEP, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, červená aula
Podmínky přihlášení a účasti:
Účastnický poplatek ve výši 1.300 Kč/os.
Způsob platby: HOTOVOSTNÍ PLATBA na místě konání semináře (oproti
pokladnímu dokladu o zaplacení).
Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska
Hromadné přihlášky (4 a více účastníků z jedné organizace) lze domluvit na
info@spolecnekbezpeci.cz (zašleme Vám formulář k vyplnění) a účast lze hradit převodem.
Obsah a zaměření semináře:
Křehký vztah učitel – žák – rodiče se za uplynulých patnáct měsíců významně proměnil.
Umění komunikovat se dostává na roveň umění učit. Koncept „učitel Ferda Mravenec, práce
všeho druhu“ přestává být udržitelný. Valí se to na nás jako lavina: hromadné žádosti o
individuální vzdělávání, nová forma docházky, nehodnocení, nejistota, jak budeme učit a co
všechno ještě učitel bude dělat. Kdekdo se snaží pro sebe utrhnout co nejvíc, získat
individuální výhodu a celek ať třeba vezme čert. Netřeba věšet hlavu a ztrácet odvahu! Přijďte
se naladit na nový školní rok, načerpat novou energii, nápady a získat potřebný nadhled.
Program
- Jak si vykomunikovat základní pozici ve vztahu k rodičům.
- Nastavení vzdělávacího cíle a hodnocení bez ohledu na to, jestli je škola otevřená/ zavřená.
- Vyjasníme si rouškování, testování a jiné fenomény doby ve vztahu učitel-žák-rodič (co kdo
komu může a co kdo po kom může chtít).
- Jak postupovat k žákům, kteří se do školy nevracejí, anebo docházejí sporadicky (z nejrůznějších důvodů).
- Nové podoby školních zločinů, a to zejména virtuálních (jak se k tomu postavit a co s tím).
- Jak předcházet vleklým komunikačním konfliktům, co dělat a co v žádném případě nedělat.
Cílová skupina: lid školní
Lektorka: Mgr. Michaela Veselá
Termín uzávěrky přihlášek je 4. července 2021 nebo do naplnění kapacity.
Dle aktuálně platných opatření můžeme aulu obsadit jen do výše 50% kapacity. Ve chvíli, kdy
bude tento limit dosažen, necháme přihlašování stále otevřené a bude možné se přihlašovat jako
náhradník. Pokud Vám přijde potvrzení s poznámkou, že jste přihlášen/a jako náhradník,
nezoufejte. Ve chvíli, kdy se opatření zmírní, což je pravděpodobné, budeme místa dodatečně
obsazovat v pořadí, v jakém se nám zájemci přihlásili. Informovat o tom budeme každého
náhradníka telefonicky či e-mailem. Děkujeme za pochopení.

