DVANÁCTÉ

26.-27.
9.
2017,
PRAHA
6.ročník
konference

PROGRAM
úterý
26.9.2017
10:00 - 10:30 Zahájení konference

Mgr.MiroslavHricz,ředitelPrevalis,z.s.

10:30 - 12:00 Spolupráce OSPOD a školy

PhDr.LindaNovákováPalatá,vedoucíOdborusociálnípéče,Úřadměstského
obvoduOstrava-Jih

12:00 - 12:15 PŘESTÁVKA
12:15 - 13:45 Workshopy
Konflikt a jeho řešení ve třídě

Mgr.LukášGrochal,sociálnípedagog,koordinátorprogramusekundárníprevencea
casemanagerBílýnosorožec,o.p.s.;lektorvzděláváníPrevalis,z.s.

Anotace:Workshopsebudezabývatkonfliktem,jehosmyslemavýznamem.Zaměří
setéžnapřínos,prácis
konfliktnítřídou,předcházeníkonfliktuařešeníkonfliktu.

Spolupráce OSPOD a školy

PhDr.LindaNováková
Palatá,vedoucíOdborusociálnípéče,Úřadměstského
obvoduOstrava-Jih
Anotace:Naúvodnípřednáškunavážeworkshopzabývajícísekonkrétními
kazuistikamizpraxelektorky.Účastnícimohouzaslatnadnyprevence@gmail.com
svůjdotaznebonámět.

13:45 - 15:00 OBĚD
15:00 - 16:30 Krátká v
 ystoupení, workshopy
Romské dítě ve škole

Mgr.LukášGrochal
Anotace:Romskédítěveškole
-pojemRom,původRomů,postaveníRomůvhistorickémkontextu
-Romovéajejichspecifika-archetypyromskémentality,hodnotovýsystémRomů,
obrannémechanismy
-Romovéarodina
-Romovéavzdělávání
-Romskýjazykanebstručnápříručkapro"gádže"
-specifickávýbavaosobnostipracujícísRomskýmidětmi.

Projekt Nenech to být - NNTB

JanSláma,lco-founder,ideamaker-projektNNTB,FaceUpTechnologys.r.o.
Anotace:“Nenechtobýt”jeinternetovýsystémamobilníaplikacebojujícíprotišikaně
avylučovánízkolektivu
naškoláchpoceléČR.SpodporouMinisterstvaškolství,
mládežeatělovýchovypřinášímeefektivnízpůsobodhalovánítěchtoproblémůještě
vjejichzárodku.Tovše
zaspoluprácesPedagogicko-psychologickouporadnouBrno

aLinkoubezpečí,kteráaktuálněřešíveškerouadministraci,schvalováníškol,
technickoupodporuaobecnoukomunikaci.

Tvorba Školního programu proti šikanování - minimalizace šikany
a první pomoc.
Mgr.BělaOutratová,ředitelkaZŠKdolům,Praha12

16:30 - 17:00 PŘESTÁVKA
17:00 - 18:30 Krátká vystoupení, workshopy
Silné stránky osobnosti

Mgr.Bc.KláraVožechová,vedoucísekceškolsképrimárníprevencePrevalis,z.
s

Podpora spolupráce ve třídě
Mgr.JanŠimek,pedagog

Program na téma STRACH
Mgr.OndřejSolnička,pedagog

středa
27.9.2017
8:30 - 09:15 Možnosti grantové podpory projektů prevence

Mgr.MiroslavHricz,pedagog,FZŠTáborská,Praha4,ředitelPrevalis,z.s.

09:15 - 09:45 PŘESTÁVKA
09:45 - 12:00 Krátká vystoupení, workshopy
Práce s časem (sebeřízení)

Mgr.JanaSoukupová,lektorkaprevencePrevalis,z.s.

Píšeme žádost o grant - jak na popis projektu?
Mgr.MiroslavHricz

Práce s problematickým třídním kolektivem

Mgr.MartinaKekulová,lektorkaprevenceSpolečněkbezpečí,z.s.
Mgr.MartinaGromanová,lektorkaprevenceSpolečněkbezpečí,z.s.

12:00 - 13:00 OBĚD
13:00 - 14:30 Dětské a
  dospělé hry I.

Giles Barrow, učitel a transakční analytik žijící ve Spojeném království. Působil v
tradičních i specializovaných školách a získal kvalifikaci transakčního analytika pro
oblast vzdělávání. Jeho rozsáhlá publikační činnost se týká témat jako pastorační
péče, vztahové aspekty vyučování a učení, kultura školy. Před více než deseti lety se
přestěhoval z města na venkov a svůj čas teď dělí mezi provozování malé farmy a
prácipedagoga.
Anotace: Kniha Games People Play (česky pod názvem Jak si lidé hrají) vyšla prvně
před více než 50 lety a okamžitě si získala oblibu. Myšlenky E. Bernea zůstávají
aktuální dodnes a při tomto semináři se budeme věnovat jejich uplatňování v
pedagogické praxi. Prezentace začne úvodem do základů Berneovy teorie a
přehledem jejího dalšího vývoje. V hlavní části semináře se zaměříme na to, jak se
„hry“ projevují ve školní třídě i ve sborovně, a účastníci budou moci uvažovat a
diskutovat o vlastních zkušenostech. Nakonec si ukážeme, co se dá dělat, abychom
se „hraní her“ vyvarovali a směřovali v pedagogickém prostředí k větší autonomii a
růstu.

14:30 - 14:45 PŘESTÁVKA
14:45 - 15:00 Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy
PhDr.BlankaČepická,S.E.N.A.s.r.o.,Praha

15:00 - 16:30 Dětské a dospělé hry II.
GilesBarrow

16:30 - 17:00 Zakončení konference
Mgr.MiroslavHricz

