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. 1627401 Jak reagovat na krizové situace ve škole, která je
doporučena pro učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, pedagogové volného času, vychovatelé škol a ŠZ.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1627401

Jak reagovat na krizové situace ve škole

Doporučeno pro:

učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, pedagogové volného času, vychovatelé škol a ŠZ

Termín konání:

19.února 2020 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Karel Opravil,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Škola je prostředím, ve kterém se čas od času dostáváme do rizikových a krizových
situací. Základem efektivního zvládání takových situací jsou připravené strategie a
algoritmy chování, které pomohou zajistit, aby se krize neprohlubovala. Seminář
nabízí možnosti, jak takové algoritmy vytvořit, jak vyhodnotit možná rizika, a to
jak v běžných, tak v krizových situacích.
Účastníci semináře si vyzkouší modelové situace, které mohou nastat v prostředí
školy. Naučí se konkrétní postupy a osvojí si strategie k jejich efektivnímu
zvládnutí. Získají nadhled nad chováním žáků, pedagogů, rodičů i svým vlastním a
tím dovednosti pro zmírnění krize a konfliktu.

Akreditace:

MSMT-15507/2019-3-496

Účastnický poplatek:

1400 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
1627401 Jak reagovat na krizové situace ve škole
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

