Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
UČITEL A RODIČ
/SPOLUPRÁCE, VEDENÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KOMUNIKACE/
vzdělávací akce č. 9518
akreditace č. j. MSMT-25359/2016-1-715 pod názvem Jak komunikovat s rodiči
URČENO:

pedagogům ZŠ a SŠ – třídním učitelům, výchovným poradcům
a metodikům prevence,
školním psychologům a školním speciálním pedagogům

OBSAH:
Jak zkvalitnit spolupráci učitele s rodiči žáků?
Lektor se zaměří se na důležité prvky této interakce: na třídní schůzku, na komunikaci s rodiči
a na způsoby spolupráce rodiče se školou – jak na školní, tak i na třídní úrovni.
• Spolupráce učitele a rodiče – její význam a cíle;
• Způsoby spolupráce na úrovni školy;
• Způsoby spolupráce na úrovni třídy;
• Třídní schůzka – aktuální stav, klady a zápory;
• Nová třídní schůzka;
• Domácí úkoly – specifická interakce učitelů s rodiči;
• Komunikace s rodičem;
• Příklady dobré praxe, diskuse.
Program je realizován různými edukačními způsoby: pracuje se seminárním způsobem,
prezentovány jsou fotografie a výsledky šetření, součástí je i dovednostní výcvik komunikace.
LEKTOR:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D. – školní psycholog, učitel, didaktik a mentor; autor knih pro učitele
Líný učitel – Jak učit dobře a efektivně, Učitel a rodič, Třídní klima a školní klima, Moderní
didaktikä aj. Dlouhodobě se věnuje otázkám vzdělávání, zejména třídnímu a školnímu klimatu,
ale i didaktice, kázni ve třídě, otázkám spolupráce s rodiči a dalším tématům.
TERMÍN:

pondělí 26. listopadu 2018

ČAS:

9 – 15 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h);
počítáme s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262 –
23. budova areálu Svit (vchod vedle restaurace Prašád);
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

CENA:

1 100 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:
15. 10. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

