Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
HRY PRO PEDAGOGY
VHODNÉ PRO PRÁCI S TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY

vzdělávací akce č. 10520
akreditace MŠMT č. j. MSMT-27982/2019-1-843
URČENO:
Pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, SVČ, ŠD
Kurz je určen pro všechny pedagogy, provádějící preventivní činnosti zakomponované díky ŠVP
a minimálnímu preventivnímu programu do jejich předmětů; dále pro třídní učitele realizující
třídnické hodiny, pedagogy, kteří pracují s žáky v komunitním kruhu či využívají jiné obdobné
preventivní metody práce s kolektivem a klimatem třídy.
OBSAH:
V úvodu kurzu se nejprve v teoretické části zaměříme na téma, které se týká sociálního klimatu
třídy a bezpečné školy. V dalších částech kurzu bude následovat praktický nácvik a vedení
sociálně-psychologických her od méně náročných až po náročnější na vedení a zpracování s
možnými výstupy a závěry.
Účastníci budou vedeni k ujasnění si nejenom výhod, ale také rizik, které jsou spojené s realizací
sociálně-psychologických her. Tento praktický nácvik poslouží proto také k tomu, aby účastníci
nejenom plně využívali, ale také nepřekračovali své kompetence. Hry, které si prakticky
vyzkoušíme, bude možné využít i při realizaci třídnických hodin a dalších preventivních aktivitách
s třídními kolektivy.
Úvod: Sociální klima třídy, bezpečná škola
1. část – Rozdíl mezi všeobecnou, selektivní a indikovanou prevencí. Očekávání od
programů primární prevence dle typů.
2. část – Výhody, nevýhody a případná rizika spojená s realizací sociálněpsychologických her. Na co při realizaci her nezapomínat. Co dělat, pokud hra nevyjde podle
popisu a mých představ. Znamená to, že se nepovedla?
3. část – Praktický nácvik a realizace her vhodných pro vedení pedagogy. Hry s menší
náročností na realizaci, vedení a výstupy, vhodné i pro využití ve třídnických hodinách a pro
pedagogy, kteří s realizací her nemají dostatečné zkušenosti.
LEKTORKA:

Mgr. Iva Burešová – speciální pedagog SVP HELP Uherské Hradiště

TERMÍN:

úterý 30. listopadu 2021

ČAS:

9 – 15 h (prezence od 8.30 h)

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Krajská pedagogicko-psychologická poradna,
pobočka Uherské Hradiště, Františkánská ul. 1256

CENA:

990 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

24. 11. 2021 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

