SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.

a

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

dovolují si pozvat Vás na otevřený seminář

PORADENSKÝ DEN – PREVENCE VE ŠKOLE
(v rámci programu Prevence ve škole – co dělat, když …, akr. MSMT 13492/2018-1-538)

Termín: 18. října 2019
Čas: od 9 do 15 hodin (prezence od 8:30)
Místo: ZŠ T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, Náchod
Podmínky přihlášení a účasti:
Účastnický poplatek:
 školní metodik prevence - absolvent specializačního studia v CVKHK pod vedením
Mgr. Veselé 500,- Kč
 školní metodik prevence z Královéhradeckého kraje (ne-absolvent výše uvedeného
studia) 700,- Kč
 jiný účastník 1000,- Kč
Způsob platby: HOTOVĚ na místě oproti účetnímu dokladu
Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska
Obsah a zaměření semináře:
Určeno pro: školní poradenské pracovníky, školské poradenské pracovníky a zvídavé učitele
nebo ředitele.
Poradenské dny, které Společně k bezpečí, z.s. pořádá v rámci projektu „Na
pohodu/Poradenské dny“, č. 19SMP01-0024, jsou primárně určeny školním metodikům
prevence, kteří prošli specializačním 250 hodinovým kurzem v hradeckém CVKHK,
vedeným Mgr. M. Veselou. Zúčastnit se ale může i kdokoliv jiný. Poradenské dny se v rámci
uvedeného projektu uskuteční 15. 5. 2019 v Trutnově, 18. 10. 2019 v Náchodě a 6. 12. 2019
v Hradci Králové. Pro školní metodiky setkání představují formu pokračujícího vzdělávání,
které navazuje na 250 hodinový kurz. Jedná se o akreditované vzdělávací programy a dny
jsou pro ně spolufinancovány Královéhradeckým krajem.
PROGRAM
9:00 – 12:00 Společná část (odlišná od poradenského dne v Trutnově)
Prevence ve škole - co dělat když…: postupy v rizikových a krizových situacích, vyladění
procesů a postupů, sdílení zkušeností, aktuální školní témata, oprášení právních a věcných
kroků. Kauzy, krok za krokem – rozbor, postup, slepé cesty, otevřené cesty.
13:00 – 15:00 Skupiny
Případová supervize (Mgr. Veselá): rozbor případů, které si k rozboru přinesete. Není nutné
je zasílat dopředu, ale je to výhoda. Zasílat lze na: vesela@spolecnekbezpeci.cz do předmětu
napište „KAUZA poradenský den“

Počet účastníků: 26
Bálintovská skupina (Mgr. Kekulová)
Počet účastníků: 8-12
Bálintovská skupina (Mgr. Grohmanová)
Počet účastníků: 8-12
15:15 – 16:00 Individuální konzultace případů
Na konzultaci je nutné se dopředu objednat (viz elektronický přihlašovací formulář). Uveďte,
s kým chcete individuálně konzultovat. Čas konzultace max. 15 minut, poplatek navíc 100,Kč (Mgr. Kekulová a Mgr. Grohmanová), resp. 200,- Kč (Mgr. Veselá).
Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Martina Grohmanová
Termín uzávěrky přihlášek je 10. října 2019 nebo do naplnění kapacity.

