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Dobrý den,
v současné době, se všichni připravujeme na návrat žáků i pedagogů do škol. Vzhledem k tomu, že ne
všichni žáci se vrátí do konce školního roku do škol, můžeme Vám naši pomoc s třídními kolektivy
nabídnout v září, kdy bude s největší pravděpodobností obnovena výuka v plném rozsahu. Z pohledu
prevence bychom rádi upozornili na dopady dlouhodobé absence žáků ve školách. Ve třídních
kolektivech mohou nastat zátěžové situace, se kterými jsme se ještě nesetkali.
- velmi rozdílná úroveň dlouhodobé domácí přípravy s tím spojená odlišná úroveň školních znalostí
a dovedností
- zvýšené využívání kyberprostoru umožňující skryté negativní vztahové vzorce
- rozdílné vnímání situace spojené s COVID-19 v rodinách
- rozdílné prožívání nouzového stavu v jednotlivých rodinách a s tím související zvýšený výskyt
užívání alkoholu, drog, domácího násilí, zvýšená agrese, stres
Rádi bychom Vám pomohli k nastartování a nastavení pozitivních vztahů ve třídách po tak dlouhé době.
A jak? Formou adaptačních kurzů, které mohou být realizovány v prostorách školy nebo mimo školy.
Adaptační kurzy budou upraveny pro všechny věkové kategorie a cíle budou vycházet nejen z konkrétní
potřeby dané třídy, ale i ze situace vycházející z nouzového stavu a tím způsobenými důsledky. Délka
adaptačních kurzů může být různá: 6 hod., 8 hod., 12 hod., 16 hod. a výjezd mimo školu 2,5 dne viz
příloha.
Pedagogové mohou zažádat o vzdělávání pro sborovny zaměřené na téma: “Jak pracovat na bezpečném
klimatu ve třídě po návratu”.
Pokud Vás nabídka zaujala, ozvěte se co nejdříve,abychom mohli domluvit termíny a vše proběhlo podle
Vašich potřeb. Za tým Výchovně vzdělávácích programů Proxima Sociale o.p.s
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NABÍDKA ŠKOLÁM, SE KTERÝMI DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJEME
I přesto, že nemůžeme být s Vámi ve škole, tak nabízíme individuální a skupinové poradenství Vám
pedagogům.
Víme, že se v současné době potýkáte s různými zátěžovými situacemi a požadavky.
Nejste na to sami!
My vám můžeme pomoci s následujícím:
● Podpůrné rozhovory pro pedagogy zaměřené na metodickou pomoc i psychohygienu.
○ analýza již realizovaných způsobů a dostupných možností pedagoga
○ poradenství v komunikačních metodách a přístupech v nestandardních situacích s
rodičem / dítětem / kolegou
○ Kontakt: Alžběta Černochová; tel: 777 471 805; cernochova@proximasociale.cz
○ Kontakt: Filip Kadlec; tel: 773 267 436; kadlec@proximasociale.cz
○ Kontakt: Eva Weislová; tel.: 777 471 803; weislova@proximasociale.cz
● Podpora v aplikaci digitálních komunikačních technologií
○ analýza dosud používaných technologií a možných rozšíření forem komunikace
○ poradenství a základní zaškolení v používání zvolených digitálních platforem
○ Kontakt: Filip Kadlec; tel: 773 267 436; kadlec@proximasociale.cz
● Práce se třídou po návratu do škol.
○ na co si dát pozor po návratu do škol, aby třídní kolektiv fungoval - poradenství ve věci
„znovunáběhu“ školní docházky – vhodné metody práce se skupinou
○ principy fungování skupinové práce v třídním kolektivu
○ Kontakt: Alžběta Černochová; tel: 777 471 805; cernochova@proximasociale.cz
● Konzultace pro metodiky a vedení škol při přípravě Programu primární prevence na následující
školní rok.
○ pomoc s výběrem vhodných témat pro jednotlivé ročníky
○ návrh časového rozsahu bloků i celkového harmonogramu
○ Kontakt: Eva Weislová; tel.: 777 471 803; weislova@proximasociale.cz

Všechny uvedené nabídky se vztahují na jednotlivce i na skupiny.
Forma bude uzpůsobena individuálním možnostem a potřebám pedagoga/pedagogů.
Všechny uvedené nabídky jsou realizovatelné on-line (mail, video-audio-konference, tel,…)
a dostupné zdarma, pouze na základě předchozí domluvy
Tato nabídka je dostupná zdarma díky podpoře
Magistrátu hl. města Prahy
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