DVANÁCTÉ

26.-27.
9.
2017,
PRAHA
PROGRAM6.ročníkukonference
úterý
26.9.2017
10:00
-
10:30

Zahájeníkonference

Konferenčnísál

Mgr.MiroslavHricz,ředitelPrevalis,z.s.

10:30
-
12:00

SpolupráceOSPODaškoly

Konferenčnísál

PhDr.LindaNovákováPalatá,vedoucíOdborusociálnípéče,Úřadměstského
obvoduOstrava-Jih

12:00
-
12:15
12:15
-
13:45

PŘESTÁVKA
SpolupráceOSPODaškoly/workshop

Konferenčnísál

PhDr.LindaNovákováPalatá,vedoucíOdborusociálnípéče,Úřadměstského
obvoduOstrava-Jih
Anotace:
Na
úvodnípřednáškunavážeworkshopzabývajícísekonkrétními
kazuistikami
z
praxelektorky.Účastnícimohouzaslatnadnyprevence@gmail.com
svůj
dotaz
nebo
námět.

Přednáškový
sál

Konfliktajeho
řešenívetřídě/workshop
Mgr.LukášGrochal,sociálnípedagog,koordinátorprogramusekundárníprevence
acasemanagerBílýnosorožec,o.p.s.;lektorvzděláváníPrevalis,z.s.
Anotace:
Workshopsebudezabývatkonfliktem,jehosmyslemavýznamem.Zaměří
se
též
na
přínos,
práciskonfliktnítřídou,předcházeníkonfliktuařešeníkonfliktu.

13:45
-
15:00 OBĚD
15:00
-
16:30
ProjektNenech
tobýt-NNTB/krátkévystoupení
Konferenčnísál

JanSláma,lco-founder,ideamaker-projektNNTB,FaceUpTechnology

s.r.o.
Anotace:
“Nenech
tobýt”jeinternetovýsystémamobilníaplikacebojujícíprotišikaně
a
vylučování
z
kolektivunaškoláchpoceléČR.SpodporouMinisterstvaškolství,
mládeže
a
tělovýchovypřinášímeefektivnízpůsobodhalovánítěchtoproblémůještě
v
jejich
zárodku.
TovšezaspoluprácesPedagogicko-psychologickouporadnouBrno
a
Linkou
bezpečí,
kteráaktuálněřešíveškerouadministraci,schvalováníškol,
technickou
podporuaobecnoukomunikaci.

TvorbaŠkolníhoprogramuprotišikanování-minimalizace
šikanyaprvní
pomoc/workshop
Mgr.BělaOutratová,ředitelkaZŠKdolům,Praha12
Přednáškový
sál

Romskédítěveškole/workshop
Mgr.LukášGrochal
Anotace:
Romské
dítěveškole
-
pojem
Rom,
původRomů,postaveníRomůvhistorickémkontextu
-
Romové
a
jejich
specifika-archetypyromskémentality,hodnotovýsystémRomů,
obranné
mechanismy
-
Romové
a
rodina
-
Romové
a
vzdělávání
-
Romský
jazyk
anebstručnápříručkapro"gádže"

-
specifická
výbavaosobnostipracujícísRomskýmidětmi.

16:30
-
17:00
17:00
-
18:30

PŘESTÁVKA
Podporaspoluprácevetřídě/workshop

Konferenčnísál

Mgr.JanŠimek,pedagog
Vrámciworkshopubychrádukázalněkoliktechnikjaknastavitdobréklimaa
podpořitspoluprácivetřídě.Představilněkolikšikovnýchmodelůjakrozumět
tomu,coovlivňujespoluprácivetřídě,asdílelpříkladyzpraxe.Vesvéučitelské
praxisezabývámpodporoutřídníchučitelůarádbychsvézkušenostisdílels
vámi.

Přednáškový
sál

ProgramnatémaSTRACH/workshop
Mgr.OndřejSolnička,pedagog

Přednáškový
salonek

Silnéstránkyosobnosti/workshop
Mgr.Bc.KláraVožechová,vedoucísekceškolsképrimárníprevencePrevalis,z.s
Silnéstránkyumožňujíčlověkunejlepšípříležitostprorůstarozvoj,aťužv
osobníčiprofesníoblasti.Výzkumyukazují,želidé,kteřívíceužívajísvésilné
stránky,jsoušťastnější,zažívajíméněstresu,jsouvícespokojenísesvým
životem,jsoukreativnější.Pokudumožnímepoznánísilnýchstránekdětem,
pomůžejimtovybudovatsebejistotu,býtspokojenější,umožníjimtolépeřešit
problémyaadaptovatsenastres.Získajídalšímožnýúhelpohledunato,jakse
dívatnasebesama,naostatní,inato,coseveškoleučí,cočtou,nasvézájmy,
chování,úspěchya"neúspěchy".Veworkshopusezaměřímenanastíněnícest,
jaklzesilnéstránkyrozpoznat,jakjemůžemerozvíjetajakonichmluvitsdětmi.
Workshopbudeprobíhatčástečněpřednáškovouačástečněinteraktivníformou.

středa
27.9.2017
8:30
-
09:15

Možnostigrantovépodporyprojektůprevence/přednáška

Aula

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

09:15
-
09:45 PŘESTÁVKA
09:45
-
12:00
Píšemežádostogrant-jaknapopisprojektu?/workshop
Aula

Mgr.MiroslavHricz

Prácesproblematickýmtřídnímkolektivem/workshop
M
 gr.MartinaKekulová,Mgr.MartinaGromanová,lektorkyprevence
Společněkbezpečí,z.s.
Vzdělávací cíl
: 
„Načtení třídy“ = seznámit učitele a učitelky s pedagogickými
nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou
vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických
nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést
záznamy,
jak
porovnávatvlastnípozorováníapozorovánížáků.
„
Nastartování vztahů ve třídě“ = seznámit učitele a učitelky s metodami a postupy
práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů
vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření
důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv
na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby
komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace,
pozitivní
posilování,zpětnávazba.
Práce v nestandartním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a
pravidla.
Ladění
seveskupiněajehovýznam.
Přednáškový
salonek

Prácesčasem(sebeřízení)
Mgr.JanaSoukupová,lektorkaprevencePrevalis,z.s.
Anotace:
práce
s
informacemi,týdenníadenníplán,časožrouti,mojeúkoly(matice
důležité
-
naléhavé)..

12:00
-
13:00 OBĚD
Odpoledníprogram
probíhá
již
pouze
v
aule
vpřízemí.

13:00
-
14:30DětskéadospěléhryI./přednáška
GilesBarrow,učitelatransakčníanalytikžijícíveSpojenémkrálovství.Působilv
tradičníchispecializovanýchškoláchazískalkvalifikacitransakčníhoanalytikapro
oblastvzdělávání.Jehorozsáhlápublikačníčinnostsetýkátématjakopastorační
péče,vztahovéaspektyvyučováníaučení,kulturaškoly.Předvíceneždesetilety
se
přestěhovalzměstana
venkovasvůjčasteďdělímeziprovozovánímaléfarmya
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“
vyvarovaliasměřovalivpedagogickémprostředíkvětšíautonomiiarůstu.
DočeskéhojazykatlumočíPhDr.HelenaHartlová.

14:30
-
14:45 PŘESTÁVKA
14:45
-
15:00 Učenísevztahům:transakčněanalytickýpřístuppropedagogy
PhDr.BlankaČepická,S.E.N.A.s.r.o.,Praha
Pozvánkanazajímavývzdělávacíprogram.

15:00
-
16:30 Dětskéadospělé
hryII./přednáška
GilesBarrow

16:30
-
17:00Zakončeníkonference
Mgr.MiroslavHricz

