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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pedagogy pozvat na čtyřdenní program pod vedením 

lektorek PhDr. Miroslavy Štěpánkové, Ph.D. a Mgr. Michaely Širůčkové, Ph.D. ze společnosti 

MANSIO, v.o.s., Brno 

 

SPOLU A JINAK VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“,  

který se uskuteční  

6. – 7. 6. 2018 v budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 
Hradec Králové, Vocelova 1338 

Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové 

a 

28. – 29. 8. 2018 v ZOO Dvůr Králové a. s. 

Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

 

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře za každou osobu, 

který najdete ZDE, nejpozději do 25. 5. 2018. Další informace budou zasílány pouze 

přihlášeným účastníkům. 

Kapacita programu je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším 

termínem přijaté přihlášky.  

Těšíme se na Vaši účast. 

 

 

 

Nabízíme Vám čtyřdenní program s praktickými ukázkami využití individuální 

psychologie ve školním poradenství. Program je určen metodikům prevence, 

výchovným poradcům, ale i dalším pedagogickým pracovníkům SŠ  

i ZŠ, kteří ve své práci řeší problémové chování žáků ve škole nebo problémy 

žáků s výukovými obtížemi. Lektoři se zaměří na strategie vedoucí k účinným 

intervencím např. při výukovém selhání, rizikovém chování, nízké motivaci 

žáků.  

Obsahem programu jsou:  

 principy individuální psychologie a jejich využiti ve školním poradenství 

 dynamika problémového chování dětí 

 využívání celostního přístupu ve školním poradenství – identifikace příslušnosti 
problému, řešení problému v místě sféry největšího vlivu, součinnost 
zainteresovaných osob 

 využívání techniky diagnostického rozhovoru – rozkrytí dynamiky problémového 
chování žáků, efektivní využití získaných informací pro cílenou změnu postojů  
a chování klientů (žáci, učitelé, rodiče) 

 vytváření intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování 

 použití metody podpůrných rozhovorů, které napomáhají identifikovat zdroje  
a silné stránky klientů, objevování účelných způsobů, jak tyto zdroje využít při 
zvyšování motivace a angažovanosti žáků, nebo při řešení problémů 

 používání nástrojů, které ovlivňují spolupráci s klienty 

U zájemců se předpokládá účast na všech čtyřech dnech programu. Nabídka vznikla  

na základě poptávky škol po zavedení společného vzdělávání.  

 

https://docs.google.com/forms/d/19VTEt4g5UJxzGN8RcNWs3LdFK3cr62VZZSC6xiuOokI/edit

