Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA V SEBEPOZNÁNÍ
vzdělávací akce č. 4020
akreditace MŠMT

č. j. MSMT-34544/2019--3-1078

Šablony – OSR, 8 h

URČENO:

pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol a školských
zařízení

LEKTORKA:

Mgr. Dana Forýtková, mentorka, konzultantka, supervizorka, lektorka
výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost

TERMÍN:

úterý 22. září 2020

ČAS:

9 – 15 h, prezence a přístup do učebny 8.30 - 9 h
(8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd);

MÍSTO:

Zlín, budova MSI, náměstí T. G. Masaryka 1281, 4. budova nad
Kongresovým centrem; parkování doporučujeme na parkovišti Univerzitní
park nebo u Obchodního domu

OBSAH:
Praktická dílna.
Lektorka nabídne postupy, jak lépe porozumět sami sobě i ostatním, jak se nenásilně prosadit
ve vzájemné komunikaci, budovat vztahy a umět předcházet možným konfliktům.
OSR vede k rozvoji profesních kompetencí učitele, které mohou aplikovat při osobnostně sociální
výchově (OSV) dětí, žáků, studentů.
Cílem není propojovat OSV s metodikami či obsahy oborů/předmětů.
Cílem dílny je:
•
předat účastníkům dovednosti v sebepoznání, sebepojetí, sebereflexi, sebeřízení,
seberozvoji, psychohygieně
•
prohloubit znalosti o možnostech sebepoznání a sebeřízení
•
vyzkoušet si praktické metody pro poznání, reflexi, řízení a rozvoj sebe sama
•
vyzkoušet si jednoduché relaxační techniky
Podrobný obsah na 2. straně.
CENA:

1 600 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

14. 9. 2020 nebo do zaplnění kapacity počtu účastníků

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.

IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

OBSAH:

Úvod:
Stručné seznámení s principem OSR.
Praktická část:
1. Rozvoj schopností poznávání
Aktivity zaměřené na sebepoznání vlastního já (já z pohledu pozitivity, negativity).
Já z pohledu vlastností pozitivních i negativních (pohled empatie ve vyjádření 10ti odpovědí jak se vnímám já, jak mě vidí ostatní), moje silné a slabé stránky, vlastní způsob jednání
a chování, přetvářka, sebereflexe.
2. Sebepoznání a sebepojetí
Aktivity zaměřené na sebepoznání, moje přednosti, představy, schopnosti - prostor pro hlubší
seznámení nejenom se sebou samým v rámci sebepozorování, ale i s ostatními účastníky, a to
při vzájemném sdílení tématu (sestavování žebříčku osobního rozvoje) a dovednosti poskytovat
druhým lidem konstruktivním způsobem zpětnou vazbu, naslouchat jim a vcítit se do potřeb
druhého/druhých.
3.
Seberegulace a sebeorganizace
Aktivity zaměřené na sebepoznání odvíjející se od představ, schopností – kontrola a regulace
vlastního chování v situacích „tady a teď“ (cvičení sebekontroly, sebeovládání, rychlého
rozhodování – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle), schopnosti vlastní seberealizace –
uvědomění si vlastní hierarchie hodnot.
4.
Psychohygiena
Aktivity zaměřené na jednoduché relaxační techniky:
a) cviky k uvolnění svalového napětí,
b) cviky k uvolnění po práci u počítače,
c) cviky uvolňující při napětí v zádech a bolestech hlavy a zad.
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