Společně k bezpečí, z.s.
dovoluje si pozvat své klienty na otevřené semináře

KOMUNIKAČNĚ NÁROČNÉ SITUACE VE ŠKOLNÍ PRAXI I. a II.
Termín: 8. – 9. října 2021
Místo: ZŠ a MŠ K Dolům, U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany (tram. 3,
17, 21, zastávka Nádraží Modřany)
Cílová skupina: školní poradenské pracoviště, učitelé pracující se skupinovou dynamikou,
třídní učitelé, vedení škol
Lektorský tým vede Michaela Veselá, během druhého dne spolupracují Martina Kekulová /
Martina Grohmanová, Jana Ullspergerová
Podmínky přihlášení a účasti: Účastnický poplatek ve výši 1.500 Kč/os./ den
1. Přihlašovat se je možné na jeden den nebo na oba. Max. počet účastníků je 25 os./den
(semináře proběhnou formou tréninku). Uzávěrka přihlášek je 5. 10. 2021 nebo do naplnění
kapacity.
2. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska , dbejte
prosím na správnost vyplněných údajů (zejména kontaktního e-mailu).
3. E-mailem, který nám uvedete, Vám také přijde pro forma účetní doklad, na jehož
základě provedete úhradu účastnického poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu jste
závazně přihlášeni. Následně Vám systém automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě.
Storno podmínky: poplatek nevracíme, lze vyslat náhradníka.
PROGRAM:
Pátek 8. října od 9 do 15 h: Komunikačně náročné situace mezi dospělými (učitelučitel/rodič, ŠPP - učitel/rodič )
Akreditace: MSMT 27509/2019-1-917, Poradenský den - efektivní komunikace s rodiči žáků
Nastavení hranice mezi dospělými.
Analýza adresáta. Čtyři složky schopnosti přesvědčit
Komunikační technika přesvědčování. Argumentace. Metody tahu a tlaku.
Jak si vybudovat věrohodnost a důvěru.
Tréninkové situace a cvičení. Kazuistiky ze školní praxe.
Sobota 9. října od 9:30 do 15:30 h:
Komunikačně náročné situace ve třídě a mezi dětmi
Akreditace: MSMT 566/2021-4-143, Nastartování nových vztahů ve třídě
Nastavení hranic ve třídě.
Jak (si) zjednat respekt a prostor – ve své třídě (jsem tam třídní), v jiné třídě (učím tam), jak
poznat míru potřebné podpory. Techniky „Udělej si sám“, které fungují prakticky pokaždé.
Míra direktivity ve vztahu U – třída, aby to bylo funkční.
Tréninkové situace a cvičení.
Jak využít potenciálu členů skupiny, jak eliminovat škůdce a posílit prorůstové faktory.
Řád – pravidla – vynutitelnost.
Rozbitá třída: reparace, pozvolné obnovení důvěry a normalizace vztahů. Jak vést skupinu
k vzájemné toleranci/spolupráci, když je to třeba.
Občerstvení: na místě pouze teplé nápoje

