SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z. s.
dovoluje si pozvat Vás na ON-LINE tréninkové dny

VEDENÍ PORADENSKÉHO ROZHOVORU VE ŠKOLE
živý přenos, kulatý stůl, reflexe
Termín: 23. – 24. listopadu 2020
Cílová skupina: školní poradenští pracovníci a třídní učitelé, kteří se chtějí zlepšit
v dovednosti vést efektivní rozhovor
Lektorský tým: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Martina Grohmanová
+ figuranti + externí poradenský pracovník
Cíl: Naučit se vést efektivní rozhovor, který má začátek, prostředek a konec a jehož
výsledkem je, že buď někomu poradíte, pomůžete nebo se něco dozvíte, aniž by to celé trvalo
hodiny, všichni byli vynervovaní a výsledkem bylo velké, zato pečlivě zapsané NIC.
Formy: Přímý přenos vysíláme prostřednictvím našeho YouTube kanálu. V přímém
přenosu vedou lektorky rozhovor a věnují se úzkému tématu v kombinaci s výukovými videy,
ve kterých budou techniky představeny krok za krokem v podobě, která je opakovaně
využitelná. Záznam bude účastníkům k dispozici dalších několik dnů /týdnů.
Rozsah: 16 hodin tréninku (2 x 8 vyučovacích hodin) v podobě akreditovaného DVPP (pro
účely „šablon“ lze vystavit dvě osvědčení po osmi hodinách).
Živé studio: 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 + výuková videa, která účastník zhlédne, kdy
bude chtít/mít čas. Celkem 8 vyučovacích hodin/den.
PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTI:
Cena:
Účastníci ze škol z Královéhradeckého kraje: 1.500 Kč / os. / oba dny (dotováno krajem)
Ostatní účastníci: 2.000 Kč / os. / oba dny
Způsob platby: PŘEVODEM – zálohová platba. Pokud pro vedení operativní (pomocné)
evidence potřebujete doklad o provedení zálohové platby, využijte ten, který je přiložený
k pozvánce (viz níže) a kde jsou obsaženy i pokyny k platbě. Účetní doklad zašleme
elektronicky v zákonné lhůtě do 15 dnů od obdržení platby. Teprve po připsání částky na náš
účet je účastník závazně přihlášen!

PŘIHLAŠOVÁNÍ probíhá prostřednictvím formuláře na
www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska (záložka TRÉNINKY)
Uzávěrka přihlášek je 19. listopadu 2020, případné dotazy zodpovíme na
info@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. 774 709 773
Přístup: Nejpozději 12 hodin před zahájením vysílání Vám na e-mailovou adresu, uvedenou
ve Vaší přihlášce, zašleme odkaz, ve kterém si přímý přenos otevřete. Přímý přenos je
přístupný pouze přihlášeným účastníkům a je zakázáno poskytovat přístup třetím osobám,
šířit jej dále mimo sbor školy, kopírovat ani zveřejňovat.

PROGRAM:
23. listopadu: ŠKOLNÍ PORADCE (někdo se na vás obrací)
24. listopadu: ŠKOLNÍ VYŠETŘOVATEL (jste pověření zjištěním skutečností a vytvořením
návrhu řešení)
ŠKOLNÍ PORADCE (někdo se na vás obrací)
Trénink/nácvik/ukázky rozhovoru ve struktuře: PRŮZKUM (zjištění situace KDE
dítě/rodič/kolega se nyní nachází, od čeho začít, který pohled v jeho náhledu na situaci chybí,
co už vyzkoušel, co si přeje. CÍLE: kam chce dorazit, možné cíle, jejich zkoumání, volby,
výběr cíle. PLÁNOVÁNÍ: jak se k cíli dostane, plánování postupných kroků, zvažování
možností, realizace. UZAVŘENÍ: evaluace, užitečnost.
Přesně formulované otázky pro každou fázi, krok za krokem. Další vodítka pro vedení
rozhovoru: ověřování směru rozhovoru, sledování verbálních i neverbálních projevů a
kontrola vlastních, ověření efektivity intervence.
Rozdíly v tom, jestli se jedná o řešení technického problému nebo o poradenství v kontextu
životního příběhu toho, kdo se na poradce obrací
ŠKOLNÍ VYŠETŘOVATEL: (jste pověření zjistit skutečnosti a vytvořit návrh řešení)
Ve škole se přihodilo cosi, co je potřeba „vyšetřovat“. V příběhu je mnoho individuálních
zájmů a úhlů pohledu a zúčastnění se pokoušejí představit ten svůj jako jediný možný, jako
PRAVDU. Současně je na vás vyvíjen tlak z různých stran.
Trénink „Já sdělení/Já poselství“– využitelné současně při řešení konfliktů. Sebediagnostika
– identifikace a stále uvědomování si vlastních vnitřních tendencí (nejčastější příčina toho, že
školní konflikty a různé vyšetřovací a vyšetřované situace vedou k dalším konfliktům a
vyšetřováním). Nalezení a pojmenování vlastního výchovného a komunikačního stylu (kdo to
má/dělá jinak mi přijde mimo normu a mám tendence mu připisovat přitěžující okolnosti). Jak
se vyhnout chybám v sociální percerpci, jak je odhalit, jak s nimi počítat a včas je u sebe
zastavit (haló efekt, efekt mírnosti a shovívavosti, implicitní teorie osobnosti (když je chytrý,
nemůže být zákeřný, když je drzý, určitě i lže…), centrální charakteristický rys (generální
pachatel, generální svatoušek), autoprojekce, kontrast, neoprávněné generalizace. Struktura
vedení rozhovorů s více členy skupiny a více lidmi vázanými k případu, ale v různém
postavení (rodič, spolužák, učitel).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------POKYNY/DOKLAD K ZÁLOHOVÉ PLAT
Datum splatnosti: 19. 11. 2020
Forma úhrady: převodem na účet
Číslo bankovního účtu: 215 393 331/0300
VS: vaše IČO
Do poznámky prosím napište jméno a příjmení přihlášeného/ých pro snazší identifikaci platby
Dodavatel: Společně k bezpečí, z.s. Staré Sedlo 92 Orlík nad Vltavou, 398 07. Zapsán ve
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce
č.4458; IČO: 270 54 705; DIČ: CZ 270 54 705 . Nejsme plátci DPH
Vystavil(a): Kateřina Pospíšilová
Předmět platby: účastnický poplatek za trénink konaný ve dnech 23. – 24. 11. 2020
Částka k úhradě: 1.500 Kč/os./oba dny (školy z Královéhradeckého kraje), nebo 2.000 Kč/os./oba
dny (ostatní školy), v případě účasti více osob z jedné školy adekvátní násobky částky.
Storno podmínky: přihláška i platba je závazná, poplatek nevracíme.

