V. KRAJSKÁ KONFERENCE
PRIMÁRNÍ PREVENCE
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Konference se koná pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro
oblast sociálních věcí a zdravotnictví a JUDr. Tomeše Vytisky, radního pro školství, mládež
a tělovýchovu

TÉMA KONFERENCE

„Vztahy, spolupráce a komunikace s žáky,
rodiči a kolegy v rámci školy“
4. května 2016 9:00 – 16:00
Kruhový sál zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje č. 2010
(U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice)

Konference primární prevence rizikového chování je určena především pro vedení škol (ředitele a zástupce ředitelů), školní
metodiky prevence, školní psychology, další pedagogické pracovníky (výchovné poradce, pracovníky pedagogických poraden), ale
i další pracovníky, kteří mají zájem o tuto problematiku.

Program konference:
(změna programu vyhrazena)

8:15-8:55 Registrace účastníků
9:00 – 9:15 Slavnostní zahájení konference
9:15-9:40 Aktuální informace z MŠMT – Bc. Matouš Korbel
9:40-10:00 Aktuality z Jihočeského kraje – projekt Ozbrojený útočník ve škole – Mgr. Veronika Švehlová Bullová

10:00 – 13:30 Tematické přednášky -------------------------------------------------------------------------------------------------PhDr. David Čáp, Ph.D. – Rizika komunikace uvnitř týmu školy
V přednášce se dotkneme nejčastějších komunikačních chyb a nedorozumění uvnitř týmu školy. Patří mezi ně např. "strašení ředitelem", dehonestace kolegů, strach
z kritiky a snaha zavděčit se za každou cenu. Ačkoliv jsou motivy pro takové jednání pochopitelné, tak výsledkem je často nefunkční pedagogický sbor, kterému
občas vládnou žáci, občas rodiče žáků a velice často pak slýcháme o šikaně učitelů. Přitom řešení nebývá nijak složité. Jedná se o týmovost, loajalitu a profesionalitu.

Přestávka 15 minut
PhDr. Jan Svoboda – Současná mládež a co s ní?
Závěry více než dvacetiletého výzkumu, který srovnává děti a mládež do roku 1990 a v současnosti, nabízí témata k vážnému zamyšlení. Především v otázce vzorů
současné mládeže, důsledku změn výchovného stylu v současných rodinách a velkého snížení tabu. Prezentace nabízí dané informace v souvislostech a upozorňuje
také na kořeny závislostí, které ústí v sociálně patologické jevy.

13:30 – 14:15 Přestávka – občerstvení

14:15 – 16:00 Tematické workshopy -----------------------------------------------------------------------------------------------Workshop 1: PhDr. David Čáp, Ph.D. – Komunikace s rodičem. Jak vést rozhovor. (Katedra psychologie FFUK Praha)
Učitelé i rodiče žáků mají společný cil. Často si však ve dveřích školy nerozumí. Co rodiče očekávají a co jim učitelé nabízejí? Co potřebují učitelé od svého vedení
a svého týmu, aby byli schopni řešit i komplikované situace v komunikaci s rodiči? A jak vést rozhovor s rodičem, který je naštvaný, zklamaný a nespokojený? Tato
témata budou obsahem workshopu.

Workshop 2: Jak pochopit druhého (PhDr. Jan Svoboda – Pedagogická fakulta OU, Ostrava)
Účastníci si za pomoci zástupného materiálu (malé kamínky) mohou ověřit informace o sobě samých a zároveň prožít rozdíl mezi obsahem slov "vzdělanost"
a "moudrost" směrem k libovolné druhé osobě. Vzdělanec pozná a ihned po té, své poznání využívá - zneužívá. Moudrý pozná, vše důsledně pochopí a teprve potom
využívá. Celý workshop je veden v eticky ošetřeném prostředí, nic není zveřejňováno, každý pracuje pod instrukcí beze slov, individuálně.

Workshop 3: Zvládání konfliktu s žáky (Mgr. Štefan Schwarc – Do Světa Strakonice)
Cílem je posílit a rozvíjet dovednosti učitelů v konfliktech s žáky a studenty v různých kontextech. Jedná se o psychologické, strategické dovednosti učitelů pro
zvládání konfliktních žáků, studentů a tříd. V rámci workshopu účastníci budou pracovat se svými příklady, příběhy a znalostmi.

Workshop 4: Vztahy a komunikace ve virtuálním světě (Ing. Petr Šmíd, DiS., Mgr. Hana Kolingerová – Portus Prachatice)
Komunikace se v dnešní době přesouvá markantním tempem z reálného světa do světa virtuálního. Cílem workshopu je v rámci technik používaných v programech
primární prevence nastínit rozdílnost reálné a virtuální komunikace, poukázat na rizika spojená s touto komunikací a technologiemi v našich životech s přesahem
do školského a rodinného prostředí. Nabídnout možnosti pomoci prostřednictvím programů primární prevence a vzdělávání pedagogů a rodičů. Lektor objasní
strukturu preventivních programů a jejich cíle směrem k žákům a studentům ZŠ a SŠ.
Jednotlivé workshopy budou probíhat v zasedacích místnostech Krajského úřadu Jihočeského kraje. Vybraný workshop si bude možné zvolit až na místě.

16:00 Zakončení konference

Doprovodné akce konference:
Prezentace jihočeských NNO v předsálí
Výstava plakátů projektu Národní protidrogové centrály „Správným směrem“ v předsálí a přilehlých prostorách konference.

Něco o lektorech:
PhDr. David Čáp, Ph.D. je zkušeným psychologem a psychoterapeutem. Má zkušenosti z oblasti školství, zejména sedm let ve středisku výchovné péče. Nyní
přednáší na katedře psychologie FF UK v Praze, lektoruje v projektu Minimalizace šikany a věnuje se psychoterapii v soukromé praxi. Je lektorem seminářů
zaměřených na oblast problematického chování dětí a dospívajících, agresivního chování, šikany a práce se třídou.
PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog
a psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity.
Kromě toho působil jako supervizor dobrovolnických programů Hestia Praha a azylových domů (např. v Jihlavě). Během mnohaleté pedagogické i poradenské praxe
publikoval více než 100 časopiseckých článků, např. v časopisech Ty a Já, Konfrontace, Psychologie dnes, Prevence. Napsal skripta Metody práce s mládeží,
„Učitelština“ – dialogová forma vedení sexuální výchovy v ZŠ, Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů, Dialogová forma výuky v základní škole, aj. Své
zkušenosti zúročil také v publikacích Co mám dělat když (Mladá fronta 1995), Sebepoznávání krokem a chůzí (Votobia 2000) a v knize příběhů Modelkou v padesáti
(Portál 2005).
Ing. Petr Šmíd, DiS. vystudoval informační technologie a doplňující pedagogické studium. Po pětileté kariéře středoškolského učitele, metodika prevence
a výchovného poradce působil dva roky jako poskytovatel primární prevence na mnoha školách. Od roku 2013 ředitel neziskové organizace Portus Prachatice, o.p.s.
Přednáší na konferencích, publikuje a především lektoruje akreditované semináře cílené na oblast kyberkriminality pro učitele, sociální pracovníky, rodiče
a veřejnost.
Mgr. Hana Kolingerová vystudovala vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví a vede primární prevenci Phénix pod křídly neziskové organizace Portus
Prachatice, o.p.s.
Mgr. Štefan Schwarc je školitelem, terapeutem a pedagogem. Věnuje se prevenci a vzdělávání 17. rokem. Vede spolek DO SVĚTA, ve kterém se realizují projekty
prevence, poradenství a vzdělávání. Je psychoterapeutem, SUR (Vodňanská, Pfeifer) a současně se cvičí ve strategické terapii M.H.Ericksona (Matuška-Hermés).
Každoročně pořádá několik mezinárodních vzdělávání a domácích kurzů. Jako lektor, kouč a presentér pracuje v řadě vzdělávacích akcí každý rok.

Místo konání konference - Odkaz na google mapy:
https://www.google.cz/maps/place/U+Zimn%C3%ADho+stadionu+1952%2F2,+%C4%8Cesk%C3%A9+Bud%C4%9Bjovice+7,+370+01+%C4%8Cesk%C3%
A9+Bud%C4%9Bjovice/@48.969935,14.474294,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47734fc5ca68a623:0x7f94922604d5a4cf?hl=cs

Kontaktní osoba:
Bc. Tomáš Bílý, DiS.
KÚ JčK
Oddělení prevence a humanitních činností
Tel.: 386 720 756, E-mail: bily@kraj-jihocesky.cz

