Otevřené zahrady Jičínska z. s.
v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín
zvou ředitele a pedagogy na workshop

Jak pracovat s dětmi a žáky,
aby byli úspěšní (nejen) ve škole
lektorky Mgr. Marty Ventrubové
(pedagožky a koučky s dvacetiletou praxí ve speciální pedagogice)
a Tomáše Ventruby

Datum a čas konání: úterý 29. listopadu 2016 od 8:30 do 12:30 hod
Místo konání: Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín, Valdštejnovo nám. 1
(zámek, arkádové nádvoří, II. patro, učebna hudební teorie).
Chcete v pohodě zvládat školní rok se svými dětmi a žáky? Zůstat klidní i v náročných
situacích? Chcete dětem a žákům ve třídě rozumět? Respektovat se navzájem?
To a spoustu dalších věcí Vám ukážeme s pomocí oboru psychologie, který umožňuje
lidem účinněji přemýšlet a komunikovat.
O co jde?
• o efektivní komunikaci a porozumění
• o maximální využití možností, které máme
• o to, jak se naladit na stejnou vlnu
• o sebeovládání a o zvýšení sebedůvěry
• jak dojít k porozumění mezi rodiči,
dětmi, žáky i kolegy navzájem
• jak získat nadhled a klid i v zátěžových situacích
• o styly učení a komunikační kanály
• jak efektivně dávat zpětnou vazbu
• jak se zbavit úzkosti a napětí
Workshop je pro účastníky bezplatný. O účasti na workshopu obdržíte osvědčení.
Přihlašovat se můžete na webu www.map.otevrenezahrady.cz

Mgr. Marta Ventrubová povede i odpolední program na stejné téma určený pro rodiče a širokou veřejnost,
proběhne od 16:00 v aule Lepařova gymnázia v Jičíně. Budeme rádi, když rodiče svých žáků pozvete.
Mgr. Marta Ventrubová - speciální pedagog s dvacetiletou praxí ve školství, vedle speciální pedagogiky
studovala i psychologii a management na Karlově Univerzitě. V současné době se věnuje koučinku, vedle
individuálních konzultací vede semináře pro dospělé, pro studenty (např. na ČVUT ), pro školy.
Workshop je součástí vzdělávacích akcí v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín,
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000388.

