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Pozvánka na kurz pro školní metodiky prevence
Vážené školní metodičky,
Vážení školní metodici,
Vážení pedagogové,
rádi bychom Vás informovali o možnosti účastnit se kurzu pro školní metodiky prevence, který organizuje
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, oddělení prevence
a humanitních činností v rámci projektu „Podpora odborného růstu metodiků prevence v Jihočeském kraji“.
Celý vzdělávací blok se skládá ze tří seminářů a jednoho vícedenního výjezdního zasedání.
Veškeré aktivity kurzu proběhnou během kalendářního roku 2019.
Kurz je realizován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu).
Pro všechny účastníky je kurz zdarma.
V případě nemožnosti absolvovat celý kurz je možné účastnit se pouze jednotlivých setkání.
Časový harmonogram:
1.) První seminář na téma „ Aktuální a aktualizační trendy v prevenci“ se koná 26. 4. 2019 od
9.00 do 16.00 hod. na Pedagogické fakultě JU, Dukelská 9, místnost č. D201.
Seminář bude věnován problémům, které ve školách řešíte. Pomocí balintovské skupiny nebo jiných přístupů se
budeme věnovat Vašim kazuistikám.
Zaměříme se také na konkrétní postupy řešení šikany, budeme se věnovat tématu jak pracovat s aktéry šikany
a s celými třídami.
Podíváme se spolu také na to, jak fungují preventivní programy ve školách a jak nahlížejí na preventivní
programy ve školách žáci a učitelé.
Seminář povede Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph. D. a PhDr. Miroslav Procházka, PhD. (Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity, katedra pedagogiky a psychologie).
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2.) Vícedenní výjezdní setkání je plánováno na konec září 2019.
3.) Následující 2 tematické semináře proběhnou v říjnu a listopadu 2019.

Bližší informace a přihlášky:
Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph. D.
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S pozdravem
Mgr. Iva Divoká
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