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Poskytujeme akreditované vzdělávací programy u MŠMT i MPSV.
Nabízíme způsoby, metody a techniky, které lze prakticky využít v 
práci s dětmi.
Cílem vzdělávacích kurzů je posilovat kompetence, osobní růst a 
profesní rozvoj účastníků.
Věnujeme se aktuálním tématům z oblasti školství, sociální práce, 
adiktologie a poradenství.
Těžištěm naší práce je lidský vztah, spolupráce a aktivní přístup ke 
změně.

PRO KOHO JE VZDĚLÁVÁNÍ VHODNÉ?
Pro všechny, kteří pracují s dětmi, ve školním prostředí, nebo mimo 
něj.  Pro všechny, kteří mají chuť se dozvědět o sobě i druhých něco 
nového. 
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                                Nabídka služeb:

                                                              Besedy a semináře 

Potřebujete uspořádat pro děti, nebo dospělé krátkodobé setkání na téma prevence 
rizikového chování? Nabízíme teoretický vhled do témat: 

Šikana, její znaky a postupy řešení.
Online prostor a jak předcházet rizikovému chování spojenému s užíváním internetu.
Rasismus a xenofobie – jak reagovat na nenávistné projevy strachu spojené s obavou z 
neznámého.
Závislostní chování – teoretický základ pro vznik závislosti a podobnosti jednotlivých 
rizikových faktorů. Systém služeb pro osoby závislé.
Další témata, která jsou vždy uzpůsobena „na klíč“ zakázce školy.

                                        Jednodenní a vícedenní kurzy pro pedagogy

Bezpečná třída
Naučíme Vás, jak nastavit prostředí třídy tak, aby se žáci cítili dobře, uvolněně, lépe se 
soustředili a přijímali nové poznatky. Během semináře Vám nabídneme konkrétní a 
praktické metody práce s třídním kolektivem.

Efektivní třídnické hodiny
Dozvíte se, jak správně vést a moderovat třídnické hodiny a maximálně využít prostor, kde 
lze podpořit třídní kolektiv, zlepšit komunikaci a vztahy mezi dětmi i třídním učitelem.

Jedeme podle stejných pravidel
Naučíme Vás, jak nastavit pravidla v třídním kolektivu tak, aby se staly nástrojem, který 
pomáhá a spoluvytváří srozumitelné a bezpečné prostředí třídy. 

Komunikační dovednosti učitele
Naučíte se a zároveň si vyzkoušíte, jak se žáky mluvit, jak zaujmout, motivovat, na co si dát 
pozor, jak být při komunikaci přirozený a pohotový. Předáme konkrétní a praktické techniky, 
které posílí vaši pracovní roli.

Práce s agresí
Kurz nabízí metody a postupy, jak pracovat s agresí ve školním prostředí a jak zvládnout 
akutní situace, ve kterých se agresivní chování dětí objevuje. 

Psychohygiena pro učitele
Naučíme Vás vědomě pracovat na uvolnění mysli i těla a posílení své psychické pohody a 
stability. Díky tomuto semináři si nebudete nosit práci domů a budete tak předcházet svému 
profesnímu vyhoření.

Práce s jinakostí aneb inkluze prakticky
Naučíme Vás, jak pracovat s pozitivními vztahy s dětmi se specifickými potřebami. 
Představíme způsoby práce, které fungují a jak takové děti podpořit v rámci třídního 
kolektivu.  
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Spolupráce s rodinou ve školním prostředí
Na semináři se dozvíte, proč je důležité mít rodiče žáků v aktivní spolupráci, jak je do této 
spolupráce získat a jak zvládnout náročný kontakt s nimi. Cílem semináře je naučit se vést 
partnerský rozhovor s rodiči.

Děti ve světě „online“ 
Poradíme Vám, jak preventivně pracovat s dětmi v tématu bezpečného nastavení 
sociálních sítí. Naučíme Vás jim lépe porozumět a pochopit atraktivnost užívání moderních 
technologií. Zároveň si ukážeme jejich plusy a mínusy a jak posílit kritické myšlení a 
zodpovědnost chování u dětí v online prostoru.

Vývojová psychologie pro učitele
Společně se vrátíme do jednotlivých vývojových období našeho života a uvědomíme si, jak 
moc pro nás byly zásadní a jak je možné je využít v přímé práci s dětmi. Jak vhodně zvolit 
metody práce, které nám pomohou spolupracovat s dětmi v různém věku.

Kočičí zahrada
Naučíme Vás, jak můžete ve své práci s dětmi samostatně používat zpracovanou a 
ověřenou metodiku ilustrovaných, barevných příběhů koček, které Vám pomohou rozvíjet 
a posílit sociální dovednosti a hodnoty dětí od 1. – 3. třídy. Metoda práce rozvíjí pozitivní 
klima celého třídního kolektivu.

Děti a ztráta – je těžké být tím, kdo zůstal
Ztráta někoho blízkého je velkým zásahem do života dítěte. Lítostivý přístup k dětem při této 
události může celou situaci ještě zhoršit. Pomůžeme Vám ukotvit vlastní roli v této těžké 
situaci a být profesionálem s empatií.

                                                  Dlouhodobé kurzy pro pedagogy

Práce s třídním kolektivem (32, 40, 80 hodin)
Dlouhodobé, intenzivní vzdělávání pedagogického sboru, sestavené z dílčí nabídky 
vzdělávacích programů, přímo pro potřeby konkrétní školy.

Škola bez poražených (40 hodin)
Kurz, který vychází z teorie psychologa Thomase Gordona, který je autorem celosvětově 
uznávaných knih o výchově a vedení lidí.  Zdůrazňuje respekt ve výchově a vzdělávaní, s 
ohledem na jedinečnost každého jedince. Určeno pro jednotlivé věkové skupiny dětí z MŠ, 
ZŠ až SŠ.

Specializační studium pro školní metodiky prevence (300 hodin)
Studium, které nabízí teoretickou a praktickou část pro školní metodiky prevence, kdy je 
cílem skloubit metodickou, koordinační a poradenskou činnost a přispět ke zdravému 
klimatu školy. Školní metodik prevence se naučí uchopit svou pozici aktivně a koncepčně ve 
prospěch dětí, pedagogů i rodičů.
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                                   Vzdělávání pro vedení školy a pedagogické sbory

PRO KOHO JE VZDĚLÁVÁNÍ VHODNÉ?
Tyto vzdělávací aktivity jsou určeny pedagogům a školám, které mají chuť se rozvíjet, 
pracovat týmově, aktivně se zajímat o své kolegy a vytvářet prostor pro bezpečnou 
komunikaci. 

Supervize 
Poskytujeme individuální a skupinovou supervizi zaměřenou na práci v týmech, na 
jednotlivé kasuistické případy i na potřeby samotného vedení školy.

Koučink ředitelů, podpora v manažerském řízení
Nabízíme koučink ředitelů v oblasti dosahování individuálních i organizačních cílů, 
metodickou podporu v manažerském řízení (systém hodnocení zaměstnanců, motivace 
pracovních týmů, projektový management apod.).

Strategické plánování
Pomáháme vytvořit vizi organizace, motto a poslání. Společně s celou sborovnou, nebo 
pouze vedením organizace vytváříme strategické plány školy včetně cílů, opatření a aktivit 
na vámi stanovené období.

Řešení konfliktů technikou mediace
V rámci mediačního přístupu pomáháme s komunikací v konfliktních situacích uvnitř 
pracovních týmů, s rodiči, s vedením školy nebo zřizovatelem.

Všechny vzdělávací aktivity jsme schopni upravit dle vašich představ a potřeb. Neváhejte 
nás kontaktovat.

www.facebook.com/semiramis.os


