Mgr. MICHAELA VESELÁ

JIHOČESKÝ KRAJ
ve spolupráci s

dovolují si pozvat Vás na otevřený seminář

NASTARTOVÁNÍ NOVÝCH VZTAHŮ VE TŘÍDĚ
(akreditace MSMT-566/2021-4-143)

Termín: 26. srpna 2022, čas: od 9 do 14 hodin (prezence od 8:15)
Místo: zastupitelský sál Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 1952/2, České Budějovice
Lektorka: Mgr. Michaela Veselá
Podmínky přihlášení a účasti:
Účastnický poplatek ve výši 1.400 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, tj. 4 a více účastníků z jedné organizace, si domluvte prosím předem
na info@spolecnekbezpeci.cz . Zašleme Vám formulář pro hromadnou přihlášku, účast
následně uhradíte převodem.
Obsah a zaměření semináře:
Překřikují se a hučí a hlučí? Bouřlivě reagují (pláčem nebo divadelním představením) na
sebemenší odmítnutí? Jste z nich čím dál utahanější, přestože učíte rádi? Pojďme se společně,
ještě před zahájením školního roku, podívat na absolutní učitelské základy, které vás nikdy
nikdo neučil, přišli jste si na ně v nějaké podobě sami, anebo taky ne. Krok za krokem včetně
ověřovacích technik (funguje ano/ne – když ne, tak proč).
Klíčem k řešení nejsou odměny a tresty, klíčem je promyšlená pedagogická práce se třídou:
jak si zjednám ticho na začátku hodiny, jak proberu spící panny, jak si zařídím zasedací
pořádek, jak si zjednám respekt, jak naučím třídu, aby se venku pohybovala spořádaně a
nedělala ostudu. Jak se skutečně a bez nesmyslných očekávání pracuje s vnějšími
motivačními nástroji a které jsou ty univerzálně fungující? Jak ze třídy snadno a rychle
vytvořit funkční celek s pravidly (mými), která zná a umí používat? Jak se totéž dělá v první
třídě, v páté třídě, v sedmičce nebo v prváku na střední? Jak, kdy, a především při kterých
činnostech má skutečný význam spolupráce a jak přesně se chová soutěž ve školní třídě, kdy
je užitečná a vyloženě přínosná. Přijďte, a až odejdete, budete svojí mít práci raději a bude pro
vás větším přínosem.
Cílová skupina: lid školní
Termín uzávěrky přihlášek je 3. července 2022 nebo do naplnění kapacity.
Storno podmínky: Svou přihlášku můžete stornovat bezplatně nejpozději 72 hodin před
začátkem akce, jinak je účtován stornopoplatek ve výši 100%. Lze za sebe vyslat náhradníka.
Občerstvení během akce zajištěno.

