TÉMATA WORKSHOPŮ
Prevence syndromu vyhoření – Mgr. Květa Hrbková
Workshop seznámí účastníky se základními informacemi o syndromu vyhoření a seznámení
se s některými preventivními návyky potřebnými pro výkon práce v pedagogických profesích.
Obsahem semináře bude zejména:
• Definování stresu, krize a syndromu vyhoření – kategorie, situace, profese, kterých se
tento syndrom týká, fáze SV
• Popis kompenzačních mechanismů, interaktivní cvičení ve skupině na téma co
pomáhá mně a co pomáhá mým blízkým?
• Komunikace v týmu /s dítětem/s rodičem/ s ohledem na syndrom vyhoření.
Seminář je akreditován MŠMT, účastníci obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného
kurzu.
Hranice a rituály ve výchově předškolních dětí – Mgr. Martina Chmelová
Seminář seznámí účastníky s problematikou naplňování základních lidských potřeb z pohledu
Pesso Boyden System Psychomotors (PBSP), ukáže důležitost nastavení hranic ve výchově,
ať už v rodině nebo v mateřské škole a seznámí vás s některými výchovnými přístupy.
K naplňování laskavých a bezpečných hranic mohou vést i rituály, které dítě kotví a
napomáhají k vytváření pevného citového pouta s rodičem, k získání zkušeností o základních
zákonitostech dětského vnímání světa.
Ukážeme si příklady rituálů během denního a večerního režimu dětí, vysvětlíme si jejich
význam a dopad pro chování dětí. V rámci interaktivní části přednášky si některé diskutované
informace upevníme a vyzkoušíme prostřednictvím sdílení a diskuze.
Seminář je akreditován MŠMT, účastníci obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného
kurzu.
Profil na jednu stránku – Mgr. Pavlína Houdková
Profil na jednu stránku je nástroj pro používání metody Plánování zaměřené na člověka.
V současnosti je používán hlavně v sociálních službách pro podporu osob se zdravotním
postižením. Profil na jednu stránku, ale nachází stále více své využití i v jiných oblastech,
například ve školství. Profil na jednu stránku má za úkol efektivně představit dítě, žáka a
ukázat, co je pro něj důležité, v čem je jedinečné a jak mu nejlépe poskytovat podporu ve
školním prostředí. Účastníci workshopu budou mít možnost vyzkoušet si tvorbu Profilu na
jednu stránku a seznámit se s různými přístupy k jeho grafickému zpracování.
Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

