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. 1611101 Komunikace a řešení problémů s "problémovými rodiči"
, která je doporučena pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ (vhodné i pro pedagogické pracovníky nižších ročníků víceletých gymnázií).

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1611101

Komunikace a řešení problémů s "problémovými rodiči"

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ (vhodné i pro pedagogické pracovníky nižších ročníků víceletých gymnázií)

Termín konání:

17.října 2019 od 09:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Seminář se zaměřuje na různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči, a
odhaluje jejich nejčastější příčiny. Pomáhá orientovat se v jednotlivých typech
konfliktních situací i v jednotlivých typech "problémových rodičů". Účastníci se
naučí lépe předvídat další možný vývoj vzniklých konfliktů, osvojí si techniky
zvládání emočně vypjatých situací a získají konkrétní návody a nástroje usnadňující
řešení vzniklých problémů a sporů s rodiči.
Vzdělávací obsah programu je zaměřen na "pedagogickou komunikaci ve škole", a je
koncipován zejména jako předávání poznatků a praktických zkušeností z oblasti
edukační praxe ze škol, nikoliv např. z prostředí klinické psychologické praxe nebo
např. z prostředí školských poradenských zařízení. Nejedná se tedy ani o odborně
zaměřené téma z oblasti teorie psychologie ani např. z oblasti klinické
psychologie, ale z oblasti "prakticky aplikované pedagogické psychologie ve škole
při komunikaci s rodiči dětí a žáků". Lektor zde využívá vlastních zkušeností ze
své pedagogické praxe (od r. 1990) a ze své praxe ředitele školy (1997 - 2008).

Akreditace:

MSMT-786/2017-2-27

Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

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
1611101 Komunikace a řešení problémů s "problémovými
rodiči"
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

