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Sebezku!enostní v"cvik ve vedení t#íd a r$stov"ch skupin KVP
V!cvik je ur"en pro psychology, pedagogy a dal#í odborníky s cílem harmonizovat si svou vlastní osobnost a zvy#ovat kvalitu svého $ivotního
pro$itkového rámce jako základního nástroje pro vedení t%íd a r&stov!ch skupin. Sou"ástí v!cviku je získání dovedností vytvá%et na profesionální
úrovni metodiky pro práci s t%ídním kolektivem. Sebezku#enostní v!cvik ve vedení t%íd a r&stov!ch skupin KVP je akreditován M'MT: 27
684/2012-25-620 ze dne 28. 8. 2012 a lze si na n(j za$ádat o finan"ní krytí v rámci r&zn!ch dota"ních %ízení.  
více informací na www.vycvikkvp.cz.

„%TENÍ PSYCHODYNAMIKY“
v"cvik v detekci psychodynamick"ch proces$ ve t#íd&

Tento v!cvikov! program pat%ící do skupiny program& KVP je novinkou v nabídce. Vznikl na základ( reflexe pot%eb odborného terénu. Cílem
je nau"it frekventanty v!cviku verbáln( pojmenovávat detekované psychodynamické procesy ve skupinov!ch vztazích s d&razem na práci
s t%ídními kolektivy. Druh!m cílem je nau"it frekventanty s t(mito pojmy zacházet, racionáln( je vnímat a um(t propojovat pro$ívané souvislosti
s verbálním pojmenováním. Um(t psychodynamické procesy p%e"íst, za%adit a dát do souvislosti s tím, co se reáln( d(je. Toto pova$ujeme za
nutn! p%edpoklad pro profesionální práci se skupinou. Bez nich se dostává realizátor jakékoliv práce se skupinovou psychodynamikou do
zóny nejist!ch odhad&. T%etím cílem je nau"it se strukturovat vnímanou realitu a vytvá%et co nejp%esn(j#í mapy zrcadlící skute"nost psycho-
dynamick!ch proces&. )tvrt!m cílem je pak dovednost zápisu, kter! usnad*uje návaznou práci se skupinovou psychodynamikou.  
Dovednost "íst psychodynamické procesy nenahradí $ádná psychodiagnostická metoda, práv( proto, $e nem&$e postihovat skupinu v jejím
procesu v ka$dém konkrétním okam$iku – „tady a te+“. 
V!cvik je jednolet! a jeho rozsah "iní 125 hodin. 
V sou"asnosti probíhá $ádost o jeho akreditaci u M'MT. 

„Krok za krokem ke zm&n& klimatu a kázn& ve !kole“
Jedná se o minimáln( jednoletou, maximáln( t%íletou spolupráci v podob( zapojení celého pedagogického sboru v"etn( vedení. Metodické
pracovní seminá%e v(nované konkrétním d(tem a t%ídám dané #koly jsou dopln(ny p%ípadovou a t!movou supervizí. Cílem je zm(na, nikoliv
doporu"ení "i ukázka. Dvojice zku#en!ch lektor& se kontinuáln( podílí na vlastním procesu dané #koly s cílem zm(ny k vy##í kvalit( v konkrétních
cílech, které jsou s vedením nastaveny na po"átku spolupráce. (Cíle b!vají z oblasti klimatu v pedagogickém sboru, aktivizace lidí, konkretizace
metodick!ch p%ístup& ke káze*sky problematick!m d(tem a t%ídám aj.)  
Program je pracovní a vznikl jako protiváha velkému mno$ství vzd(lávacích aktivit pro #koly, které poskytují informace, sebezku#enostní
pro$itky a doporu"ení, ale nepodílejí se na zm(n( ani neposkytují podporu p%i %e#ení konkrétních problém& v reálném "ase a prostoru #koly.
Tento program m&$e b!t realizován sou"asn( z kapacitních d&vod& pouze ve dvou, maximáln( t%ech #kolách. Proto máme zájem o komu-
nikaci s motivovan!m vedením, které usiluje o zm(nu k vy##í kvalit( klimatu v pedagogickém sboru a v p%ístupu k vedení t%íd a práci s d(tmi.

Skupina p#ípadové supervize                                    
V únoru 2013 otevíráme skupinu p%ípadové supervize ur"enou pro pracovníky #kol a #kolsk!ch za%ízení. Centrem supervize budou p%ípady,
otázky a témata, je$ si p%inesete ze své praxe. 
Frekvence setkávání jedenkrát m(sí"n(. Minimální po"et 20 hodin, doporu"en! po"et 40 hodin.

Pokud vás n&která z na!ich novinek zaujala, neváhejte nás kontaktovat

V roce 2013 otevíráme dva r!zné v"cviky KVP,
zahajujeme nov" pracovní program KROK ZA KROKEM…
a novou SUPERVIZNÍ SKUPINU pro #kolské pracovníky.


