Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní seminář pod vedením
Mgr. Sylvie Stretti

DĚTI A ZTRÁTA (Je těžké být tím, kdo zůstal)
z projektu
„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“,
který se uskuteční v pondělí a úterý

17. – 18. 6. 2019 Penzion Nad Oborou,
Nad Oborou 5, 503 41 Hradec Králové

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře za každou osobu, který najdete na:
https://forms.gle/XswxAy7EHyuY9Nch6, nejpozději do 7. 6. 2019. Další informace budou zasílány pouze
přihlášeným účastníkům.
Kapacita semináře je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším termínem přijaté
přihlášky.

Těšíme se na Vaši účast.

Dvoudenní seminář je určen pro učitele SŠ a ZŠ, výchovné poradce a školní metodiky prevence,
metodiky prevence při PPP a SPC KHK. Lektoři se zaměří na pochopení procesu zpracování ztráty
u dětí – jak se mohou cítit, přemýšlet a co od okolí potřebují.

Na semináři Vám budou prezentovány:




specifika dětského prožívání a reakce na ztrátu
základy krizové komunikace s dětmi, které někoho ztratily, včetně vytvoření krizového plánu
pro případ, že by se s takovouto situací v roli pracovníka s dětmi potkali
specifika práce s dětským kolektivem

Program:

Pondělí 17. 6. 2019

Úterý 18. 6. 2019

9:30

8:30

Prezence

10:00 Jak děti prožívají ztrátu

9:00

Krizová komunikace s dítětem, které

Zaměření na prožívání ztráty u jednotlivých členů
rodiny, na rizika možných reakcí a na vlastní
prožitky účastníků. Teoretické ukotvení práce
s emocemi s důrazem na práci s emocemi u dětí
s prvky fokusingu. Skrze sebezkušenost je
zaměřena pozornost na potřeby druhých.
Přiblížení, jak se při ztrátě proměňují prožitky
s ohledem na časový odstup.

zažilo ztrátu

Prezence

12:00 Oběd
12:30 Jak děti prožívají ztrátu
18:00 Závěr

Zaměření na krizovou komunikaci dospělých
směrem k dětem, které zažily ztrátu. Teoretické
rámce struktury rozhovoru v kontextu krize, kterou
ztráta je.

12:00 Oběd
12:30 Dítě, ztráta a třídní kolektiv
Zaměření na praktické nácviky a osvojování si
nabytých znalostí.

17:00 Diskuze, závěr

