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PŘEHLED AKTIVIT MAP Kostelecko – listopad/prosinec 2020 

NÁZEV AKTIVITY DATUM MÍSTO  

Vokalsystem – Mgr. Kateřina Sluková 

Určeno pedagogům. Seminář hlasové techniky pro pedagogy – Cesta správného 
nastavení hlasu. Osvojení základů správného používání hlasu. Součástí semináře je 
sluchová analýza hlasu účastníků a vzájemné zhodnocení současného stavu jejich 
hlasového aparátu. 

3. 11. 2020 
bude 

upřesněno 

Karle, nevyrušuj! – Mgr. Michal Dubec 

Vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti. Seznámíme se s tím, jak funguje mozek 
dětí během komunikace a jak je v souladu s jeho fungováním vést k sebeřízení. Obsah 
kurzu je vystavěn na základě sdílení konkrétních situací ze školy. 

9. 11. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 

Proč ne třídní desatero – Mgr. Michal Dubec 

Seznámíme se s tím, jak se každá školní třída vyvíjí v čase. Ukážeme si konkrétní aktivity 
pro práci se třídou v jednotlivých fázích. 

10. 11. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 

Agresivní děti – Mgr. Milan Jirout, Mgr. Iva Nováková 

Určeno pedagogům MŠ a ZŠ. Seminář Vám pomůže získat celistvý náhled na vznik a 
příčiny nevhodného chování dětí. Lektoři poskytnou návody na správnou diagnostiku 
problému, vysvětlí k čemu je agrese dobrá, co poskytuje a proč ji jako strategii 
využíváme. 

12. 11. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 

Formativní hodnocení – JOB Týniště nad Orlicí  

Třetí setkání třídenního kurzu 2. skupiny formativního hodnocení. Určeno 
pedagogům ZŠ. 

16. 11. 2020 
bude 

upřesněno 

Hledání inspirace – Mgr. Dagmar Mazalová  

Určeno pedagogům MŠ. Arteterapie – cesta ke svobodnému tvoření. 
23. 11. 2020 

Ateliér, 
Chleny 1 

Strategie vyšetřování šikany I – Mgr. Jiří Maléř 

Určeno pedagogům ZŠ. Cílem semináře je rozšířit znalosti a praktické dovednosti 
pedagogů a poskytnout jim efektivní nástroje pro řešení šikany i její prevenci. Obsah 
semináře se zaměřuje na metody práce se třídou a na nenásilné způsoby řešení 
konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky a 
další vhodné aktivity. 

26. 11. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 

Komunikace s rodiči – David Čáp 

Komunikace jako základ dobrého fungování ve vztahu rodič a učitel. Jak komunikovat 
s afektovaným rodičem? Jaké jsou principy smysluplné komunikace? Jaké jsou možné 
způsoby řešení konfliktních situací? Porozumění tomu, co učitelé a rodiče potřebují 
sdělit a proč si někdy nerozumějí. 

9. 12. 2020 
Kostelecké 
Horky 57 


