SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, z.s.

dovolují si pozvat Vás na konferenci

LASKAVÍ A EFEKTIVNÍ UČITELÉ SOBĚ
(akreditace č. MSMT – 40428/2020-4-102)

Termín: 14. prosince 2021, od 10 do 15 hodin (prezence od 9:15)
Místo: Muzeum Karlova mostu, Křižovnícké náměstí 3, Praha 1
Forma: PREZENČNĚ nebo ON-LINE, účastník si volí formu v přihlášce
Rok se s rokem sešel a je tu opět naše předvánoční výměna zkušeností a nástrojů, které
používají efektivní učitelé, celodenní sdílení učitelských tipů, dobré praxe. Můžete být aktivní
a podělit se o ty své, můžete být pasivní a jen se inspirovat od ostatních. V průběhu dne
představíme postupně příklady dobré praxe a také výzvy a možné směry, kterými se laskaví
a efektivní učitel může ubírat.
Naší letošní konferenci jsme dali podtitul „Je na každém z nás, kde vytýčíme hranici“
Program je rozdělen do tří bloků takto:
10.00 - 11.15 Úvodní přednáška:
Michaela Veselá (Společně k bezpečí, z.s.) - Výukové listí a srovnání Mášenky do latě.
Listí sbírané dopoledne má naprosto jinou výukovou kvalitu než to sbírané odpoledne.
Mášenka a tři medvědi - jak v sobě potlačit touhu vyjadřovat se úplně ke všemu, co vidíme. A
jak se čestně vypořádat s nabízením svých vlastních kritických názorů. Právo i povinnost
naučit se číst, psát a počítat. Kde končí jedno a začíná druhé?
11.15 - 11.30 přestávka
11.30 - 12.30 První blok:
Martina Kekulová (Společně k bezpečí, z.s.) a Petra Holešová (ZŠ Rotava) - Mám pod
kontrolou ruce, nohy, věci, prostor, pusu. Jak nastavit jednoduše a srozumitelně základní
výstup v oblasti sociálních kompetencí žáků a jak se to proměňuje v úrovních.
12.30 - 13.00 oběd
13.00 - 15.00 Druhý a třetí blok:
Martina Grohmanová (Společně k bezpečí, z.s.) a Radka Dvořáková (ZŠ Opatovice nad
Labem) - Postav se sám za sebe. „Komenty“, „hejty“ a ubližování - jak se trénuje to nedělat
a jak se trénuje na ně efektivně reagovat. Trénink u dětí, přesná technika zpětné vazby ukázky indikované prevence.
Jana Ullspergerová (ZŠ Oloví), Alena Jílková a Marcela Dvořáková (ZŠ a MŠ Sázava
okr. Benešov) – Jednoduché nástroje pro klidnou výuku a nastavení pravidel ve třídě.
Konferenci moderuje Michaela Veselá, ředitelský pohled nabízí Pavlína Vojtěchová
(Cyrilometodějská ZŠ Lerchova, Brno).

Podmínky přihlášení a účasti:
Účastnický poplatek ve výši 1.700 Kč / osobu prezenčně nebo 1.000 Kč / osobu on-line
1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska . Ve
formuláři prosím zvolte formu účasti a vyplňte své údaje. Na zadanou e-mailovou adresu
Vám následně budeme posílat vše, tedy účetní doklady, přístupové údaje, blanket na
osvědčení, studijní materiály a organizační informace.
Hromadnou účast (4 a více účastníků z jedné organizace) lze domluvit před vyplněním
přihlašovacího formuláře na info@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. č. 774 709 773
(vystavíme hromadnou fakturu). Tyto kontakty slouží také pro případné dotazy a poskytování
dalších informací.
2. Podmínky PREZENČNÍ účasti: E-mailem, který nám uvedete, Vám přijde pro forma
účetní doklad na 1.000 Kč, na jehož základě provedete úhradu zálohy účastnického
poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu jste závazně přihlášeni. Následně Vám
systém automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě, který si můžete stáhnout ve stejném
odkazu, ve kterém Vám přijde pro forma doklad. Zbylých 700 Kč doplatíte na místě
HOTOVĚ. V případě, že by nám vládní opatření v prosinci nedovolila pořádat konferenci
prezenčně, nebo se nebudete moci zúčastnit z jiných závažných důvodů, zúčastníte se online za cenu on-line účasti. Přihláškou k prezenční účasti tedy nic neriskujete, protože je
možné jí dodatečně změnit na on-line účast.
Součástí poplatku při prezenční účasti je občerstvení během akce, oběd, možnost
prohlédnout si expozici a prostory muzea s tradiční předvánoční výstavou betlémů a také
venkovní památky, které jsou jinak přístupné pouze návštěvníkům muzea (pozůstatky
Juditina mostu, Bradáč aj.)
Kapacita pro prezenční účast: 40 osob
3. Podmínky ON-LINE účasti: E-mailem, který nám uvedete, Vám přijde pro forma účetní
doklad na 1.000 Kč, na jehož základě provedete úhradu zálohy účastnického poplatku.
Teprve po úhradě pro forma dokladu jste závazně přihlášeni. Následně Vám systém
automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě, který si můžete stáhnout ve stejném odkazu, ve
kterém Vám přijde pro forma doklad.
Konference proběhne prostřednictvím našeho YouTube kanálu s možností komunikovat
s lektorkou prostřednictvím chatu nebo přes whatsapp. Přístupové údaje od nás obdržíte
nejpozději 12 hodin před začátkem semináře. Není třeba se nikde registrovat, pouze kliknete
na odkaz a díváte se. Přímý přenos je přístupný pouze přihlášeným účastníkům a je
zakázáno šířit jej dále, kopírovat nebo zveřejňovat. Součástí on-line účasti je i
videoprohlídka Muzea Karlova mostu.
Současně s přístupovými údaji Vám zašleme blanket na osvědčení se všemi zákonnými
náležitostmi, ten si můžete po doplnění údajů následně vytisknout.
Kapacita online: neomezena
Společné informace:
Kompletní záznam bude k dispozici pouze v den konání (do půlnoci) a dále pak v jedné
repríze v dodatečně určeném termínu (sdělíme po skončení přenosu zájemcům na vyžádání)
Uzávěrka přihlášek je 12. 12. 2021.
Storno podmínky: účastnický poplatek nevracíme, seminář lze zhlédnout dodatečně ze
záznamu (viz výše).

