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Nenásilná komunikace v hodinách českého jazyka a literatury *
Propojení znalostí z bohemistiky, didaktiky a nenásilné komunikace
směřující do výukové praxe češtiny nabízí učitelům 2. stupně základních a středních škol workshopy lektorované Mgr. Adamem
Veřmiřovským, Ph.D.
Setkání se uskuteční v prostředí MS Teams 27. 5. a 2. 6. 2021 v odpoledních hodinách. Cílem workshopů je zážitkovou formou seznámit
účastníky s konkrétním možným propojením výuky českého jazyka
(ve všech jeho složkách) s konceptem nenásilné komunikace (jež do
celostního pojetí tímto zahrnujeme). Účastníci se naučí na konkrétním
textu rozpoznávat potenciální emoce a potřeby konkrétních literárních
postav v konkrétních situacích. Účastníci si vyzkouší, jak své žáky naučit formulovat prosbu (na základě pojmenování pocitů a potřeb) a vytvoří
si jasnou představu o tom, jakými postupnými kroky obohatit o prvky
nenásilné komunikace svou výuku českého jazyka a literatury. Závěr
workshopu bude věnován tématu, jak uchopit a hodnotit klíčové
kompetence žáků, zejména sociální a personální. Pokyny k přihlášení budou zveřejněny na portále ZKOLA: https://sofia.zkola.cz
Kontakt: Hana Lavičková, ikap.cg@gmail.com, tel. 603 972 779

Sborovna *
Existuje téma, které máte potřebu rozvinout a chtěli byste jej prodiskutovat s kolegy z jiných škol, najít možné varianty přístupu a řešení
různých situací pod vedením odborníka na vybranou oblast Vaší pedagogické činnosti? Nabízíme Vám možnost setkávání spojených se
vzděláváním se v rámci sekcí aktivity Sborovna.
Plánovaná setkání:
 18. 5. 2021 – sekce Asistenti pedagoga
 1. 6. 2021 – sekce Kariérové poradenství
 Červen 2021 – sekce Speciálních pedagogů (termín v jednání)
Cílem setkávání Sborovny je o věcech diskutovat, předat si vzájemně
postřehy a zkušenosti z dané oblasti. Zváni jsou všichni pedagogičtí
pracovníci a odborníci ve vzdělávání se zájmem o danou problematiku.
Program a pokyny k přihlášení budou zveřejněny na portále ZKOLA:
https://sofia.zkola.cz
Kontakt: Andrea Vorlová, andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, tel.
577 043 743

Akce na podporu kariérového poradenství *
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, organizuje akce pro veřejnost na podporu kariérového poradenství. Vzhledem
k nepříznivé epidemiologické situaci je řada akcí pro letošní rok realizována distanční formou Konference pro kariérové a výchovné
poradce 10. 6. 2021 s tématem „Transformace HR v době pandemie“.
Další připravovanou akcí v on-line formě je Girls Day, akce podporuje
větší zapojení dívek v technických i STEM profesích.
Prezenční formou je plánován Technický jarmark ve Zlíně 3. 6. 2021.
Přiblíží žákům ZŠ možnost pracovního uplatnění v regionu a představí
pracovní prostředí, seznámí žáky se studijními obory SŠ.
V případě zájmu o účast kontaktujte koordinátorku aktivity Romanu
Kozubíkovou, email: kozubikova@khkzk.cz, tel. 602 556 364.

KYBERDĚTI V SÍTÍCH – webináře pro učitele a rodiče
k problematice kybernetické bezpečnosti **
V současné době poznamenané všemožnými opatřeními a žáky upoutanými k počítačům, tabletům a chytrým telefonům jsou právě oni, o
které jde primárně, nadměrně vystaveni nebezpečím ukrytým na internetu. Avšak ani učitelé, nuceni se velmi rychle přizpůsobit situaci,
často nemají o hrozbách světové sítě příliš velké povědomí, přestože
se jich to přímo dotýká.
Pro podporu pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ, školních poradenských pracovišť i samotných rodičů se uskuteční série
webinářů na témata zaměřená na internetovou bezpečnost.
Lektory budou doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., oba z Centra prevence rizikové komunikace
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Pro pedagogické pracovníky:
 8. 6. 2021 – 14:30 – Rizika spojená s internetem a bezpečnost
online výuky
 15. 6. 2021 – 14:30 – Online predátoři
 22. 6. 2021 – 14:30 – Kyberšikana a kybernetická agrese
Pro rodiče:
 9. 6. 2021 – 17:00 – Rizika spojená s internetem
 16. 6. 2021 – 17:00 – Online predátoři
 23. 6. 2021 – 17:00 – Kyberšikana a kybernetická agrese
Přihlašovat se na jednotlivé webináře můžete prostřednictvím odkazu
uvedeného v článku na portále ZKOLA.

* Aktivity uvedené v tomto článku jsou realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.
** Aktivity uvedené v tomto článku jsou realizovány v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.

