Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Karlovy Vary
si Vám dovoluje nabídnout vícedenní vzdělávací program:

Dovednosti učitelů odborného výcviku
číslo programu: B37-04-15-161-02
akreditace č.j.: MSMT/2015-1-310

Seminář nabídne účastníkům ve čtyřech modulech dovednosti, které jim pomohou dlouhodobě
vykonávat učitelské povolání bez „ničení“ sebe a žáků.
1. modul: Klima školy a autorita učitele seznámí pedagogy s tím, co ovlivňuje klima v systému škola, s
autoritou učitele, s vlivem pravidel a jejich dodržování na autoritu učitele, zachování autority při řešení
konfliktů.
2. modul: Komunikace se žáky SŠ představí komunikaci jako nástroj ve školním prostředí s
jednotlivcem i se skupinou, komunikaci při konfliktech a vyhrocených situacích a nabídne řešení
reálných situací a nácvik jejich řešení dle konkrétních požadavků účastníků.
3. modul: Psychohygiena učitele účastníky seznámí se základními pravidly pro udržení „normálního“
stavu a s technikami na rychlou regeneraci. Uvede regeneraci sil jako nutnou podmínku učitelského
povolání a ukáže vliv moci a bezmoci na psychiku učitele.
4. modul: ICT v běžné praxi a komunikaci učitele je zaměřeno na efektivní práci s ICT. Komunikaci emailem doplní vytvoření nejběžnějších souborů a dokumentů, které bývají jeho přílohou. Bude
představen Power Point jako univerzální nástroj pro přípravu a řízení výuky. Účastníci si prakticky pod
vedením lektora vytvoří vzorové snímky podle předem stanovených úkolů (výběr šablon, změna
pozadí, vkládání, tvorba vlastních). Získají okamžitou zpětnou vazbu. Další část je zaměřena na tvorbu
dokumentů, které jsou nejčastěji používány v pedagogické praxi (tabulka, graf, schéma, pozvánka,
oznámení, scan atd.). Dále se seznámí s principy hledání, se způsoby pokročilých vyhledávání souborů
(schémat, obrázků, výkresů fotografií atd.) a možnosti nastavování filtrů včetně podmínek následného
užití vyhledaných souborů na internetu.
Jeden modul má 4 vyučovací hodiny.
Místo konání:
Datum konání:
Lektor:
Doporučeno:
Poplatek:
Garant:
Ubytování a strava:

Richtrovy boudy, Pec pod Sněžkou
22. – 24 srpna 2016, Zahájení: 13:00 hodin, Ukončení: 13:00 hodin
Mgr. Karel Opravil, Mgr. Zdeněk Pečenka
učitelům odborného výcviku a vyučování
1800 Kč
Mgr. Věra Mühlheimová, email: muhlheimova@nidv.cz, mobil: 775 571 624
účastníci si hradí 2 noci a stravu 2x večeře a 1x oběd (905,-Kč)

Přihlásit se můžete písemně prostřednictvím Závazné přihlášky a Objednávky ubytování a stravování
(viz další přílohy) nejpozději do 10. 6. 2016. Písemné dotazy posílejte na emailovou adresu:
muhlheimova@nidv.cz.
S pozdravem
Mgr. Věra Mühlheimová
Metodik pro vzdělávání
Krajské pracoviště Karlovy Vary

