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. 1629191 Sociální dovednosti a efektivní komunikace, která je
doporučena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1629191

Sociální dovednosti a efektivní komunikace

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

Termín konání:

25.února 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Jiří Halda,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Kolektivy kolegů i
dětí jsou rozmanité a v důsledku toho je i rozmanitá interakce. Největší nároky
jsou kladeny na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt
jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, proto je důležitá
kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků pedagogických pracovníků.
Část 1: hodinová dotace 2 hodiny
Pohled na dynamiku skupin z hlediska věkových obvyklostí, procesů učení, motivace,
výchovných stylů, společenských trendů – pro pochopení problematiky situace
současného školství a rizik této profese je nezbytné vědět, co je v systémových
trendech neatraktivní a nepoužitelné. A co naopak funkční, na co je možné navázat.
Část 2: hodinová dotace 2 hodiny
Aktivní stereotypy člověka, skupin – škála aktivace a následná realizace v
kombinaci s přirozenou iniciativností člověka (skupiny) – pochopení práce s lidmi
(dítětem, dospívajícím i dospělým, skupinami dětí, dospívajících i dospělých) je
zakotveno v akceptování jeho přirozené iniciativnosti. Tj. schopnosti se rychle,
méně rychle nebo pomalu aktivovat, kvalitně zorientovat a následně jednat.
Část 3: hodinová dotace 2 hodiny
Hlavní zásady práce s jedinci i kolektivy – komunikační kvalita, způsoby verbální
(obsahové), paraverbální (doprovodné), neverbální (formální) a písemná. Kvalitní
cíle komunikace, vhodně volené způsoby pro cílovou skupinu a reálně nastavené
časové možnosti. Hlavní chyby v těchto oblastech ve školách běžně akceptované
(nikoliv běžně realizované – vysoká tolerantnost učitelských sborů vede k
precedentním a zároveň akceptovaným jednotlivostem, kdy učitel ironický, nenaladěný
až ponižující nemá kvalitní zpětnou vazbu od většiny kolegů, kteří s jeho chováním
vnitřně neladí).
Část 4: hodinová dotace 2 hodiny
Hlavní nedostatky vzájemné komunikace na straně učitelů i na straně problematicky
laděných kolektivů – nadměrná obsahová náročnost, kvalita artikulace (kvalitativní
– tempo řeči i logopedická kvalita), malá x nadměrná aprobovanost, nezkušenost,
malý prostor pro dotazy a diskuzi, nedostatečná reflexe, osobní antipatie.
Získat informace o variabilitě a úrovni sociální interakce. Uvědomit si význam
kvalitní a efektivní formy komunikace a naučit se vědomě předcházet komunikačním
chybám a z nich pramenícím konfliktům.

Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

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
1629191 Sociální dovednosti a efektivní komunikace
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

