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III. Dny KVP, budou mít dva paralelně probíhající programy workshopy a přednášky

Termín: 10.–11. 5. 2012
Místo: Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2, Praha 6

III. Dny KVP

10.00–10.30  
Zahájení III. Dnů KVP, technické informace

10.30–12.00
Možnosti metody canisterapie při práci se třídou
Canisterapie představuje zajímavý přístup jak oslovit dnešní děti a mládež v prostředí školní třídy i mimo ni. Otevírá nové možnosti
pro nastartování efektivní spolupráce a komunikace ve skupině, zprostředkovává prožitek jako nástroj posilování sociálního klimatu
ve třídě. Upozornění: na workshopu budou živá zvířata.
Bc. Darina Rájová, vedoucí služby v DPS, vyučující SŠ, redaktorka časopisu Prevence 

12.00–13.30
Oběd

13.30–15.00 
Třída a pedagogický sbor v konfrontaci s tragedií
Rozbor zkušeností v práci se třídou a pedagogy v případech úmrtí spolužáka doplněné o kazuistiku ošetření třídy po únosu dítěte.
Budou pojmenovány postupy, které se ukázaly jako funkční a specifická rizika.
PhDr. Helena Vrbková, ředitelka o.s. Život bez závislostí, šéfredaktorka časopisu Prevence, vedoucí výcviků KVP 

15.00–15.30 
Přestávka

15.30–17.00
Pohybový úkol vaší třídy
Ve workshopu si účastníci vyberou jednu cílovou skupinu, na které si přes sebezkušenost společně zobrazí pohybové cíle a prefe-
rence této skupiny, které lektorka doplní o vývojové konotace ev. potíže/symptomy.
MUDr. Radana Syrovátková, specialistka na pohybové aktivity, organizace Tanter

17.00–17.30
Přestávka

17.30–18.15 
„Rosteme společně“ – růstová skupina na střední škole
Účastníci se seznámí se zásadami a principy práce s růstovou skupinou. Na konkrétním příkladu z praxe budou vysvětlena rizika
a příležitosti při zavedení růstové skupiny do minimálního preventivního programu střední školy. Účastníci si prakticky vyzkouší
jednu z technik využívanou při práci v RS.
Ing. Anna Richterová, školní metodik prevence na SZaŠ a VOŠZ Mělník, externí lektorka KVP, absolventka KVP I.

18.15–19.30
Večeře

19.30–21.00
„Vztahy se nekupují“
Téma zpracované formou „Prevence prožitkem aneb Zkus si roli ve Fóru.” Program je určený pro práci se třídou a vznikl na
základě častých zakázek třídních učitelů. 
Tým dobrovolníků o.s. Život bez závislostí, pod vedením Mgr. Gabriely Veselé a Mgr. Venduly Skopalové
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10.00–10.30  
Zahájení III. Dnů KVP, technické informace

10.30–12.00
Tým prevence ve školním prostředí 
Vytváření a rozvíjení týmu ve školním prostředí. Rozvoj kompetencí členů týmu a vliv na rozvoj vztahů týmu s prostředím, ve
kterém působí. Prezentace je založena na osobní zkušenosti lektorky s realizací týmu. (přednáška s workshopovou částí)
PaedDr. Aranka Řezníčková,  profesorka Arcibikupského gymnázia v Kroměříži, absolventka KVP I.

12.00–13.30
Oběd

13.30–15.00
„Založení růstové skupiny krok za krokem"
Tak jak nám časový rámec dovolí, „ochutnávkovou“ formou půjdeme cestou založení a vedení skupiny osobnostního rozvoje na
středné škole: dotkneme se oslovení rodičů, formální zabezpečení, uvědomění si vlastních hranic a kompetencí, časové a obsahové
rozložení setkání, struktura hodiny, průběh práce s růstovou skupinou v délce školního roku, změna dynamiky skupiny, zpětná
vazba atd. 
Mgr. Jana Sykalová, profesorka na střední škole, absolventka KVP I.

15.00–15.30
Přestávka

15.30–16.15
„Já bych na vašem místě“
Supervizní skupina vedená Bálintovskou formou, jako prostor pro získání různých názorů jiných kolegů na přednesené téma,
problém či otázku. Přítomní si mohou vytvořit obraz, jak vypadá Bálintovsky vedená supervize.
PhDr. Iva Světlá, psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny Praha 8, absolventka KVP I.

16.15–16.45
Přestávka

17.45–18.15
Pohybové hry jako možnost práce s uvolněním napětí ve třídě
Cílem workshopu bude sebezkušenostní prožitek tří pohybových her („Roboti, Včely, Osli“), využitelných pro práci s napětím ve
třídě s následnou reflexí.
Mgr. Václav Schön, školní metodik prevence a vedoucí růstové skupiny ZŠ Kolín, externí lektor KVP, absolvent KVP E a KVP I.

18.15–19.30
Večeře
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9.00–10.30
Matky a dcery – dramatické uchopení prevence problematických vzorců chování
Posluchači dostanou možnost aktivně se zapojit do programu a prožít si lekci, která využívá dramatické techniky. Budou rozkryty
emoce a cesty vzájemného porozumění mezi matkami a dcerami. Metodika je pro práci se třídou a lze ji upravit i na jiné vztahy.
Mgr. Gabriela Veselá, lektorka primární prevence o.s. Život bez závislostí

10.30–11.00 
Přestávka

11.00–12.30
Expresivní přístupy při práci se třídou
Workshop nabízí ukázku expresivně laděného programu zaměřeného na vztahy ve třídě. Jako alternativu využívající specifik
barev, zvuků, pohybu, slov i dalších médií při práci s jedincem a skupinou. 
Štěpán Smolík, Ph.D.

12.30–13.30
Oběd

13.30–14.45
„Vztahy sem nemotejte!“
Procvičení základních typů komunikačně asymetrických výroků (věštění, hodnocení, nevyžádané „dobré“ rady a popírání vidění).
Budou formulována praktická doporučení pro vědomou práci se vztahovými signály při komunikaci s druhými lidmi. 
Mgr. Michal Dubec, o. s. Projekt Odyssea

15.00–15.15
Ukončení III. dnů KVP
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9.00–10.30
Proč ty děti zlobí a neučí se?
Společně budeme objevovat, jaké jsou potřeby dětí i nás učitelů a do jaké míry nám je naplňuje náš pobyt ve škole. Budeme hledat příčiny
toho, proč děti „zlobí“ a odmítají se učit. Vzájemně si budeme předávat zkušenosti, co nám funguje, aby nám všem bylo ve škole dobře.
Mgr. Karla Černá, ředitelka ZŠ Řeznovice – Ivančice, absolventka KVP I.

10.30–11.00 
Přestávka

11.00–12.30
Volba vhodné osobnosti školního metodika prevence
Základní výbava dovedností a schopností školního metodika prevence. Méně zmiňované, ale neméně důležité schopnosti a doved-
nosti. Cílem přednášky je rozbor osobnostních dispozic školního metodika prevence.
Mgr. Jana Svobodová, t.č. na mateřské dovolené, jinak realizátor primární prevence na základních a středních školách v regionu
Kopřivnice, absolventka KVP I.

12.30–13.30
Oběd

13.30–15.00
Drogy a právo versus škola
Přednáška bude inspirací k doplnění školních řádů s ohledem na aktuální právní úpravu v oblasti návykových látek se zaměřením
na základní skutkové podstaty protiprávních jednání žáků. Rozbor konkrétních protiprávních jednání.
JUDr. Břetislav Brejcha, Národní protidrogová centrála SKPV PČR

15.00–15.15
Ukončení III. dnů KVP

Druhý den, pátek, 11. 5. 2012, místnost B


