Kurzy pro školy: listopad 2021 – leden 2022
Projekt I KAP II Středočeského kraje
realizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

V rámci projektu I KAP II Vám nabízíme následující kurzy. Z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace budou kurzy probíhat on-line. Na každý kurz je potřeba se přihlásit
příslušnému lektorovi, který Vám pak zašle odkaz. Počet míst je omezen, rozhoduje pořadí
přihlášení. Není-li uvedeno jinak, počet je omezen na 12 účastníků, aby bylo možné zajistit
dostatečnou interaktivitu mezi účastníky a lektorem.
Případné dotazy směřujte na níže uvedené kontakty. Věříme, že si z nabídky vyberete, kurzy
poběží i ve druhém pololetí školní roku. Kurzy jsou určené pouze pro pedagogické pracovníky,
kteří pracují v MŠ, ZŠ, SŠ Středočeského kraje a jsou pro tyto účastníky zdarma. Při
přihlášení, prosíme, uveďte v mailu také adresu Vaší školy.

Za lektorský tým zdraví,
Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.
garant projektu – Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
mrazkova@pppsk.cz

19. 11. 2021 od 9 do 13 hodin, Domácí násilí
PhDr. Pavla Majerová
Prožívání u dětí, které jsou v „pouhé“ roli svědků násilí mezi rodiči, má své zákonitosti a
významně ovlivňuje jejich současný i budoucí život ve všech sférách (emocionální, fyzické i
kognitivní). Ve školním prostředí se můžeme setkat také s tím, že v domácím násilí mohou mít
kořeny například problémy s chováním, učením nebo zdánlivě nesouvisející fyzické obtíže, jako
je zvýšená nemocnost. Jak poznáme domácí násilí? Jak se v takové situaci jako učitel zachovat
a na koho se obrátit? To a mnoho dalšího se dozvíte na webináři.
O lektorce: pracuje jako školní psycholog na střední škole, zároveň provozuje soukromou
psychologickou praxi
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci
přihlášky do 16. 11. 2021 na: pavla@psycholog-majerova.cz

19. 11. 2021 od 12 do 16 hodin, Asistent pedagoga v systému školy
lektor: Aleš Štefan
Asistenti pedagoga jsou již řadu let nedílnou součástí škol, přesto někdy panují nejistoty ohledně
náplně práce jak z pohledu asistentů, tak učitelů a vynořují se otázky nad efektivní spoluprací
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mezi učiteli a asistenty, dále pak mezi asistenty a žáky. Praktický seminář Vám poskytne
postřehy, tipy a rady z praxe.
Cílová skupina: asistenti pedagoga, učitelé
O lektorovi: profesi asistenta pedagoga i učitele praktikuje řadu let v ZŠ Velvary
přihlášky do 16. 11. 2021 na: ales.stefan@seznam.cz

23. 11. 2021 od 9,30 do 13,30 hodin, Školní poradenské pracoviště v dnešní době
lektor: PhDr. Zuzana Knesplová
Jak vypadá a funguje ŠPP v dnešní době? Jak ho zřídit nebo rozvinout – po stránce vybavení,
ale i know-how? Jak může fungovat v době distanční výuky? A co psychohygiena ŠPP?
Odpovědi na tyto a další otázky, věřím, že i Vaše :), dostanete na tomto workshopu.
Cílová skupina: členové ŠPP ZŠ i SŠ.
O lektorce: poradenská psycholožka a lektorka mindfulness, pracuje jako školní psycholožka
od roku 2008. má zkušenosti s prací ŠP na gymnáziu i základní škole, věnuje se mimo jiné
tématu života s vysokým potenciálem a kariérovému poradenství.
přihlášky do 19.112021 na: knesplova@5zsmb.cz

25. 11. 2021 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky
Mgr. Tereza Kaltounková
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
O lektorce: pracuje dlouhodobě jako školní speciální pedagog, absolvovala několik zahraničních
stáží, má zkušenosti se žáky ze socio-kulturně odlišného prostředí.
přihlášky do 22. 11. 2021 na: t.brezovska@seznam.cz

3. 12. 2021 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky
Mgr. Tereza Kaltounková
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
O lektorce: pracuje dlouhodobě jako školní speciální pedagog, absolvovala několik zahraničních
stáží, má zkušenosti se žáky ze socio-kulturně odlišného prostředí.
přihlášky do 26. 11. 2021 na: t.brezovska@seznam.cz
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7. 1. 2021 od 9 do 13 hodin, Asistent pedagoga v systému školy
lektor: Aleš Štefan
Asistenti pedagoga jsou již řadu let nedílnou součástí škol, přesto někdy panují nejistoty
ohledně náplně práce jak z pohledu asistentů, tak učitelů a vynořují se otázky nad efektivní
spoluprací mezi učiteli a asistenty, dále pak mezi asistenty a žáky. Praktický seminář Vám
poskytne postřehy, tipy a rady z praxe.
Cílová skupina: asistenti pedagoga, učitelé
O lektorovi: profesi asistenta pedagoga i učitele praktikuje řadu let v ZŠ Velvary
přihlášky do 30. 12. 2021 na: ales.stefan@seznam.cz

11. 1. 2022 od 9 do 13 hodin, Školní poradenské pracoviště na ZŠ
Mgr. Lucie Hemer

Školní poradenské pracoviště by mělo pro potřeby školy fungovat na každé škole. Někde je
jeho role spíše formální, jinde velmi funkční. Pojďme pracovat na tom, jak vybudovat to druhé.
V rámci webináře bude představeno legislativní ukotvení poradenských služeb v ZŠ, proces
samotného vybudování poradenského pracoviště, organizační struktura a spolupráce ŠPP
s vedením školy. Dále bude věnován prostor rolím jednotlivých poradenských pracovníků ve
škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), jejich
standardním činnostem i možnostem, jak poradenské služby ve škole koordinovat
Cílová skupina: pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogové
O lektorce: pracuje jako zástupce ředitelky a školní speciální pedagog v základní škole
přihlášky do 4. 1. 2021 na: lucie.hemer@pppsk.cz
13. 1. 2021 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky
Mgr. Tereza Kaltounková
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
O lektorce: pracuje dlouhodobě jako školní speciální pedagog, absolvovala několik zahraničních
stáží, má zkušenosti se žáky ze socio-kulturně odlišného prostředí.
přihlášky do 26. 11. 2021 na: t.brezovska@seznam.cz

21. 1. 2021 od 14,00 do 18,00 hodin, Diferenciace výuky
Mgr. Tereza Kaltounková
obsah: Vymezení pojmu, materiální a personální podmínky, konkrétní náměty, jak diferenciaci
výuky realizovat, představení pomůcek, které lze při výuce používat, využívání moderních
technologií, diferenciace výuky při on-line vzdělávání, diskuze
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
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O lektorce: pracuje dlouhodobě jako školní speciální pedagog, absolvovala několik
zahraničních stáží, má zkušenosti se žáky ze socio-kulturně odlišného prostředí.
přihlášky do 14. 1. 2021 na: t.brezovska@seznam.cz
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