SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.

a

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

dovolují si pozvat Vás na otevřený seminář

PORADENSKÝ DEN – PREVENCE VE ŠKOLE
(v rámci programu Poradenský den – prevence ve škole a školském zařízení, akr. MSMT
27509/2019-1-917)

Termín: 6. prosince 2019
Čas: od 8 do 15 hodin (prezence od 7:30)
Místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,
Hradec Králové
Podmínky přihlášení a účasti:
Účastnický poplatek:
 pedagogičtí pracovníci ze škol z Královéhradeckého kraje 700,- Kč
 jiní účastníci 800,- Kč
Způsob platby: PŘEVODEM – zálohová platba
Pokyny k platbě: částku zašlete na účet 215393331/0300 pod variabilním symbolem
61219 do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, a to nejpozději do 7
kalendářních
dnů
od
vyplnění
přihlašovacího
formuláře
na
www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Teprve po připsání částky popsaným způsobem na
náš účet je účastník závazně přihlášen! O přijetí platby a závazném přihlášení zasíláme
potvrzení e-mailem na adresu, která bude uvedena v přihlášce. Účetní doklady o
zaplacení předáme účastníkům na místě konání u prezence. Zálohové faktury
nevystavujeme. Nezúčastní-li se přihlášený účastník (příp. lze vyslat náhradníka), bude
účtována cena v plné výši.
Obsah a zaměření semináře:
Určeno pro: školní poradenské pracovníky, školské poradenské pracovníky a zvídavé učitele
nebo ředitele.
Poradenské dny, které Společně k bezpečí, z.s. pořádá v rámci projektu „Na
pohodu/Poradenské dny“, č. 19SMP01-0024, jsou určeny pro školní poradenské pracovníky,
primárně školní metodiky prevence a představují formu pokračujícího vzdělávání, které
navazuje na 250 hodinový kurz. Jedná se o akreditované vzdělávací programy a dny jsou
spolufinancovány Královéhradeckým krajem.
PROGRAM
8 - 11 hod. (N2.906 - sál zastupitelstva) Společná část
Kauzy, krok za krokem – rozbor, postup, slepé cesty, otevřené cesty. Aktuální
případy/příběhy.

11:00 – 11:45 přestávka na oběd
12:00 – 15:00 Skupiny
Případová supervize (Mgr. Veselá): rozbor případů, které si k rozboru přinesete.
Počet účastníků: 20
Ukázka pedagogické intervence ve skupině/třídě (1.stupeň ZŠ) (Mgr. Kekulová)
Počet účastníků: 20
Ukázka pedagogické intervence ve skupině/třídě (2.stupeň ZŠ) (Mgr. Grohmanová)
Počet účastníků: 20
Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Martina Grohmanová
Termín uzávěrky přihlášek je 29. listopadu 2019 nebo do naplnění kapacity.

