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PODPŮRNÁ SKUPINA PRO UČITELE
PRAŽSKÝCH ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
Současné regionální školství (mateřské, základní a střední školy) přináší spoustu změn a na
pedagogické pracovníky jsou kladeny stále větší nároky s požadavkem, aby se s nimi vyrovnali.
Na základě komunikace s učiteli máme představu o jejich práci a také o problémech, které
vzdělávací proces přináší. Proto jsme se rozhodli nabídnout pomocnou ruku.
Středisko výchovné péče Klíčov nabízí účast na čtvrtém běhu podpůrných skupin pro
pedagogické pracovníky. Smyslem projektu je poskytnout pedagogickým pracovníkům
podporu prostřednictvím vybraných supervizních metod získat náhled na to, co je ve školách tíží
a předcházet tak stavům únavy a možného profesního vyhoření.
Podpůrné skupiny jsou tak zvaně otevřené, myšleno nezávazně přístupné všem, kteří
projeví zájem získat náhled na konkrétní situace, se kterými se setkávají ve své pedagogické praxi.
Tato služba je pro účastníky bezplatná. Kapacita skupiny je maximálně 15 pedagogických
pracovníků. Program je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod č.j.: MŠMT- 33019/2018-1946 ze dne 3. 1. 2019 dle § 26 odst. 4 zákona č. 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Budeme se scházet každé druhé úterý od 16 hodin, první skupina je plánována
na 6. 10. 2020, další upřesněné termíny ve žluté rubrice Aktuality na www.klicov.cz
Společně se budeme zabývat tématy, která se aktuálně ve školství objevují:
o
o
o
o
o
o
o
o

Problémový žák, problémový rodič,
Podpora interakce mezi pedagogy a rodiči, předcházení konfliktů
Nedorozumění a případné konflikty na pracovišti
Zvládání agresivity a dalších poruch chování ve školním prostředí
Záškoláctví a konkrétní řešení dalších obtížných výchovných situací
Spolupráce s odbornými pracovišti
„Nemocná třída“ a co s ní dál
případně další témata s nimiž účastníci přijdou, protože je vnímají pro
svoji práci jako důležitá

Co můžete očekávat:
Přítomnost kolegů s podobnými tématy, vzájemné sdílení a podporu, společné hledání řešení,
nácvik řešení krizových situací. Cílem bude společné hledání cesty, která by mohla vést k
pracovní spokojenosti a zpříjemnění výuky žákům.
PaedDr. Jiří Pilař
speciální pedagog, terapeut a supervizor

Mgr. Kateřina Nováková
speciální pedagog a terapeut

