
První den, !tvrtek, 18. 4. 2013, místnost A

První den, !tvrtek, 18. 4. 2013, místnost B

IV. dny KVP budou mít dva paraleln" probíhající programy workshopy a p#edná$ky

Termín: 18.–19. 4. 2013
Místo: Hotel Nov! Golf, Plze"ská 103, Praha 5

IV. dny KVP

10.00–10.15 Zahájení IV. DN% KVP

10.30–12.45 Jakou pohádku, báji, p#íb"h !i symbol v sob" nebo ve skupin" vidím

Dvoufázov! workshop zam"#en! na práci se skupinou preventist$.
%ást A – Symbol nebo znak? Archetypy v nás... Systém Symbolon. Trénink schopnosti ú&astník$ obrazové symboly &íst
a asociace spojené s nimi sdílet.
%ást B – Mo'nosti vyu'ití obrazov!ch symbol$ p#i práci se skupinou.
Vstup na  &ást B je podmín"na ú&astí na &ásti A 
Mgr. Pavel Klíma, praxe !ty"i roky v Pedagogicko-psychologické poradn# pro Prahu 3 a 9 na pozici metodik prevence. Pracuje se
t"ídami základních i st"edních $kol, kde nabízí preventivní a interven!ní programy zam#"ené na mezilidské vztahy.

12.45–14.00 Ob"d

14.00–15.30 Ud"lejte s nimi n"co, nedá se tam u!it! Otev#ená diskuze nad nekázní ve $kolním prost#edí

Cílem diskuze je pojmenování klí&ov!ch bod$, které umo'(ují ve )kolách stoupající nekáze( a její chronifikaci. V!stup z diskuze
bude publikován v &asopisu Prevence. Zveme vás k diskuzi nad tím, co zp$sobuje tento stav a co by )kolám mohlo pomoci. 
Diskuzi budou moderovat: 
PhDr. Helena Vrbková, Mgr. Vendula !iroká, Mgr. Gabriela Veselá, pracovnice o.s. %BZ, které s tímto tématem pracují ve $kol-
ních t"ídách i pedagogick&ch sborech.

15.30–16.00 P#estávka

16.00–17.30 Bálintovsky vedená supervizní skupina

Prostor pro p#ípadovou supervizi z oblasti )kolské problematiky.

10.00–10.15 Zahájení dn& KVP

10.30–12.45 Praktické ukázky vyu'ití muzikoterapie u d"tí se specifick(mi poruchami u!ení a chování

Praktická aplikace  jednoduch!ch muzikoterapeutick!ch cvi&ení, které zlep)ují )kolní úsp")nost d"tí se specifick!mi poruchami
u&ení a chování. Cyklus cvi&ení je op#en o dlouhodob! univerzitní v!zkum. Worskhop je vhodn! pro v)echny zájemce, kte#í cht"jí
nalézt nové a inovativní metody práce s d"tmi v rámci individuální praxe i t#ídního kolektivu. 
Mgr. Marie Bení"ková, Ph.D. Muzikoterapeutka, hudební pedago'ka, "editelka Akademie Alternativa s.r.o., p"edsedkyn# Moravské
asociace um#leck&ch terapií. Autorka publikace: Muzikoterapie a specifické poruchy u!ení, Grada 2011.

12.45–14.00 Ob"d

14.00–15.30 Muzikoterapie u d"tí se specifick(mi poruchami u!ení a chování – diagnostika  a metodika 
cílené intervence

Metodika muzikoterapeutické intervence u d"tí se specifick!mi poruchami u&ení a chování. Aplikace teoretick!ch zásad do
konkrétní praxe v&etn" diferenciální diagnostiky a kazuistik. Workshop je vhodn! pro pedagogické pracovníky, kte#í se zab!vají
inovativními metodick!mi postupy p#i #e)ení problém$ dané cílové skupiny 'ák$. 
Mgr. Marie Bení"ková, Ph.D.

15.30–16.00 P#estávka

Dny KVP jsou ve"ejn# p"ístupnou sou!ástí vzd#lávacího programu KVP, kter& je akreditován M(MT.



Druh( den, pátek, 19. 4. 2013, místnost B

Druh( den, pátek, 19. 4. 2013, místnost A

16.00 –18.15 Zkvalitn"ní individuálního hlasového a mluvního projevu

Hlasová hygiena #e&i a její slo'ky. Závislost kvality celkového mluvního projevu na rozvíjení hlasov!ch a mluvní p#edpoklad$.
Fyziologie hlasu, d!chání, rezonance a artikulace. Základní cvi&ení.
Mgr. Regina Szymiková, PhD., vedoucí kabinetu Hlasové a mluvní v&chovy DAMU, externí pedagog P"írodov#decké fakulty UK,
Zem. univerzity (Rétorika), Hlasové Centrum Praha (hlasová rehabilitace pacient)), *T (hlasová v&chova redaktor)), mluvní
poradce u inscenací divadel, spoluautorka u!ebnice Foniatri

9.00–12.00 „)TENÍ PSYCHODYNAMIKY”

Detekce psychodynamiky skupinov!ch proces$ jako jeden ze základních p#edpoklad$ pro profesionální práci se t#ídou nebo
jakoukoliv jinou skupinou. Budou se &íst skupinové procesy „tady a te*“. Prob"hne ukázka &tení proces$ za pou'ití n"kolika úhl$
pohledu na to, co se odehraje v pr$b"hu programu. V!stupem bude uv"dom"ní si formy detekce proces$, kterou ú&astník
spontánn" pou'ije a pojmenování dal)ích mo'n!ch rovin vnímání psychodynamick!ch skupinov!ch proces$. (pre-workshop
k p#ipravovanému v!cviku)
PhDr. Helena Vrbková, "editelka o. s. %ivot bez závislostí, $éfredaktorka !asopisu Prevence a vedoucí v&cvikov&ch skupin KVP. 
Psycholo'ka pracující 29 let s r)zn&mi skupinami lidí.

12.00–13.15 Ob"d

13.15–14.45 Arteterapie v praxi 

Arteterapie umo'(uje uvoln"ní a vyjád#ení emocí, pomáhá k porozum"ní sebe i druh!ch a k p#ekonání nejr$zn"j)ích problém$.
Workshopem bude nabídnuta praktická ukázka arteterapeutick!ch metod v t#ídním kolektivu. 
Mgr. Eva Hegarová, arteterapeutka, speciální pedago'ka, lektorka Akademie Alternativa, p"edsedkyn# MAUT – asociace arteterapie.

14.45–15.00 Ukon!ení  IV. Dn& KVP – evaluace

9.00–10.30 Exekuce kapesného !ást A

Zadlu'ování d"tí a mladistv!ch, nej&ast"j)í p#í&iny, pr$b"h  a mo'né následky. Odpov"dnost rodi&$ nezletilého dlu'níka a jejich
mo'nosti. Ú&astníci budou seznámeni i s problematikou finan&ní gramotnosti jako nástroje prevence zadlu'ování v rámci v!uky
a jejími limity.
Mgr. Krist#na Kru$inská, právník, vedoucí ob!anské poradny REMEDIUM

10.30–11.00 P#estávka

11.0–11.45 Exekuce kapesného !ást B

Mgr. Krist#na Kru$inská

11.45–13.15 Ob"d 

13.15–14.45 „Spojené nádoby“

Psychika a t"lo jsou spojené nádoby. Stav jednoho se promítá do druhého. Jsme-li ve stresu, m"ní se na)e svalové nap"tí a dr'ení
t"la. A naopak, trápí-li nás t"lesná bolest, m"ní se na)e psychické lad"ní. Tématem workshopu bude vliv stresu na pohybov! aparát.
Ú&astníci si prakticky vyzkou)í, jak si od stresu ulevit v b"'n!ch 'ivotních situacích, a to pomocí rozli&n!ch dechov!ch technik
a psychosomatick!ch p#ístup$.
Mgr. Markéta Stránská, fyzioterapeutka v Centru komplexní pé!e Roseta. Zab&vá se vlivem stresu na pohybov&
aparát. Praktické ukázky technik a p"ístup) u'ívan&ch k vylad#ní t#lesného i psychického nap#tí. 

14.45–15.00 Ukon!ení dn& KVP

Informace a p#ihlá$ky
e-mail: dny.kvp@seznam.cz, h.vrbkova@seznam.cz, tel.: 602 255 508

www.vycvikkvp.cz


