Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Jihlava pořádá dvoudenní celostátní
vzdělávací program

AKTUÁLNÍ DOVEDNOSTI UČITELE PRAKTICKÉHO
VYUČOVÁNÍ
Cílem je podpora komunikace a didaktických dovedností učitelů praktického
vyučování a učitelů odborného výcviku ze středních škol.
Program je rozdělen do tří tematických bloků:

KOMUNIKACE S DOSPÍVAJÍCÍMI A MLADÝMI DOSPĚLÝMI (Mgr. Vladimír Straka)
V prvním bloku se účastníci budou věnovat zdokonalování svých komunikačních
dovedností, praktickému nácviku zvládání konkrétních složitých situací v jednání se žáky
pomocí různých osvědčených metod (zpětná vazba, motivace, technika aktivního
naslouchání, jednání s „nespolupracujícími“ jedinci, verbální i neverbální komunikace
atd.). Nahlédneme i na využití mediačních technik jako prevence konfliktů a rizikového
chování, důraz je kladen na dekódování skrytých emocionálních principů a významů
komunikace a následný výběr vhodných technik, které zohlední danou situaci, osobnost
pedagoga i žáka. Zmíníme i specifika komunikace mužů, žen a dětí a také vývoj a cyklus
konfliktů. Zaměří se i na budování a principy udržení si autority u žáků. Účastníci se
seznámí s různými styly vedení a různými typy autorit, představí problematiku zvládání
negativních pocitů, přiblíží pohled na trestání a odměňování i s riziky, které přinášejí.
Podmínky vzniku autority.
ODBORNÝ VÝCVIK A TVOŘIVOST UČITELE (Mgr. Carmen Simonová)
Druhý blok je orientován na rozvoj didaktických znalostí a dovedností, bude zaměřen na
aplikování získaných základních didaktických vědomostí do praxe a postavení odborného
výcviku v profesní přípravě žáků na odborných školách. Blok ukáže i důležitost spolupráce
učitele odborného výcviku s ostatními pedagogy školy, uplatnění kreativity učitele,
důležitost práce se základními pedagogickými dokumenty při organizaci vedení výuky
v odborném výcviku. Cíle, obsah, učivo, způsob výběru, uspořádání a realizace odborného
výcviku ve vyučovacím procesu ukážeme jako důležitá kritéria úspěchu.
OBRANA PROTI STRESU (PaedDr. Jana Svobodová)
Obsahem třetího bloku bude seznámení s příčinami i důsledky stresu a tím, jak ho u sebe
rozpoznat, jak mu předcházet, jak s ním pracovat a jak se vědomě uvolňovat pomocí
relaxačních technik. Řekneme si o způsobech zvládání demotivace a nadměrného stresu
pedagogů, např. o cvicích na uvolnění těla, odplavení svalového napětí, ozdravných
dechových cvičeních, koncentraci mysli, vlivu stravy na napětí v našem organismu atd.
Představeny budou důležité principy psychohygieny učitelského povolání a metody, jak
zvyšovat odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům na psychiku ve školním prostředí.
Předávané informace jsou zaměřeny na hledání obranných mechanismů učitele a jejich
využití.

Účastníci budou rozděleni do tří skupin a budou mít příležitost zúčastnit se
všech tří seminářů s tematickými bloky, tj. 3x4 vyučovací hodiny.
Termín: 29. a 30. listopadu 2012
Místo konání: hotel Amerika u Velkého Meziříčí (www.hotel-amerika.cz)
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
Program:
1.DEN
09:00 - 09:30
09:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 – 18:00
18:00 - 19:00

Zahájení
Semináře ve skupinách
Oběd
Semináře ve skupinách
Večeře

2.DEN
07:30 – 08:30
08:30 – 12:00
12:00 – 13: 00

Snídaně
Semináře ve skupinách
Oběd

Poplatek za vzdělávací program: 1280 Kč (Lze fakturovat škole či hradit v hotovosti při
prezenci.)
Ubytování a stravování cca 700 Kč se hradí na recepci hotelu.
Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č. j.: 27 327/2012-25-513
Na vzdělávací program se můžete přihlásit přiloženou přihláškou nebo na našich webových
stránkách www.nidv.cz:
Programová nabídka – 04 Střední vzdělávání – krajské pracoviště Jihlava – klíčové slovo=
č. programu I03-04-24-122
nebo volejte tel: 567 571 839, mobil: 774 881 256 nebo na e-mail: pochyla@nidv.cz
Přihlášku k ubytování a stravování pošlete poštou nebo e-mailem.

Termín přihlášení je do 16. 11. 2012.
Těším se na setkání s vámi.
Leona Pochylá
metodik pro vzdělávání

