Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Pedagog 21. století
Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol

HRANICE A KONFLIKT
Termín: 17.

10. – 18. 10. 2018

Celková časová dotace:
Místo konání:
Elektronická přihláška:

Prezence + ubytování od 8:30, zahájení v 9:00 hodin.
Předpokládané ukončení druhý den 13:30 hodin.

16 hodin
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma
http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29

HRANICE A KONFLIKT
Lektor: Mgr. Štefan Schwarc

Časový rozsah: 16 hodin

Hranice a konflikt jsou metaforou z oblasti „válek a bojů“. Přirozené, klidné a trpělivé pedagogické
srdce se opírá o dobrou znalost vlastních hranic, hranic žáků a kolegů. Nekonfliktnost pedagoga
pochází právě z vědomí vlastních hranic a citlivosti k nim. Pojďte s námi prozkoumat témata své
konfliktnosti a svých hranic v jedinečném kurzu Hranice a konflikt v pedagogické profesi. Budeme
objevovat téma konfliktů, agrese, způsobů zvládání vzteku a způsobů zvládání konfliktů. Vše se
zaměřením na pedagogickou praxi a praxi v manažerských rolích. Kurz je jen málo teoretický, více
sebereflektivní, plný aktivit a her, motivačních videí, příkladů a kazuistik, diskusí a nácviků.

VEDENÍ ŠKOL

Témata, která tvoří páteř našeho setkání
Teorie konfliktu, typologie konfliktu, konfliktní styly, konfliktní kazuistiky ze škol, osobní hranice,
profesionální hranice, pedagogická práce na osobní a profesionální úrovni, principy osobní práce
s konfliktem a agresivitou včetně zvládání vzteku.

Mgr. Štefan Schwarc
je psychoterapeut, kouč a školitel. Jeho cílová práce spočívá v individuální a skupinové
práci s dospělými. Každoročně připravuje a školí mnoho tuzemských a mezinárodních
kurzů, většinou na témata psychoterapie, dovednosti ve výchově nebo zážitková
pedagogika.

PODMÍNKY ÚČASTI

Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“.
Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky
 naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního
metodického setkání je účastník povinen absolvovat jedno 4
hodinové metodické setkání na škole, které bude
organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem nejpozději
6 měsíců (tematicky bude doplňovat absolvovaná témata)
 splňovat požadavky na cílovou skupinu: vedení základních a středních škol Jihočeského kraje
o
o
o

ředitel
zástupce ředitele
člen vedení, který vede další pedagogické pracovníky

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
pracoviště Tábor, Komenského 2235

Mgr. Hana Vellánová
Manažer KA2 – vedení
škol

 +420 603146486
vellanova@zvas.cz
http://ikap.zvas.cz

