Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1615132 Skupinová práce se žáky na zlepšení klimatu třídních
kolektivů, která je doporučena pro pedagogické pracovníky 2.st. ZŠ a SŠ.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1615132

Skupinová práce se žáky na zlepšení klimatu třídních kolektivů

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky 2.st. ZŠ a SŠ

Termín konání:

5.dubna 2023 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog PPP, Ústí nad Orlicí

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Skupinová práce se žáky na druhém stupni ZŠ a SŠ, zaměřující se na zlepšení kvality
klimatu třídních kolektivů.
1)Skupinová dynamika (teoretický blok): základní principy skupinové dynamiky, fáze
vývoje, skupinové role. (2 hod)
2)Dynamika školní třídy(teoretický blok): cíle a normy, vedení a motivace, dynamika
školní třídy jako nástroj intervence a ovlivňování vztahů a cílů, (2hod)
3)Konkrétní skupinové aktivity s praktickým nácvikem, které se zaměřují na oblast
vytvoření bezpečí v třídním kolektivu, na zkvalitnění vzájemné důvěry mezi žáky a
žáky a pedagogem: jedná se o praktický blok, kde budou prezentovány jednotlivé
skupinové techniky a aktivity s cílem vytvořit ve školní třídě bezpečí, atmosféru
důvěry, vzájemného respektu a tolerance. Účastníci si budou moci prezentované
aktivity sami vyzkoušet. Blok je tedy doplněn i o sebezkušenost a zpětnou vazbu. (4
hod)
Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků pro skupinovou práci s třídními
kolektivy za účelem zlepšování kvality klimatu třídy.

Akreditace:

MSMT-13759/2022-5-455

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1615132 Skupinová práce se žáky na zlepšení klimatu třídních
kolektivů
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

