VÝZNAM DÍLA KARLA ČAPKA
A SEDMI PÁDŮ ČESKÉHO JAZYKA
V PÉČI O ŽÁKY, RODIČE A UČITELE
V PODMÍNKÁCH MŠ A ZŠ
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II,
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Kazuistické setkání
s terapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem

22. Ledna 2020

15.30 – 17.00 hod.
Centrum ADAM Havířov

Kazuistický seminář s odborníkem z praxe
Zveme Vás na dobrovolné skupinové a vzájemné sdílení příkladů z praxe, případně skupinové hledání
řešení problematických příkladů z praxe vztažené k problematice školských poradenských zařízení.
DATUM:

ČASOVÁ DOTACE:

TERAPEUT, PSYCHOLOG:

22. ledna 2020

15.30 – 17.00 hod.

Mgr. Přemysl Mikoláš

MÍSTO KONÁNÍ:
Centrum ADAM – autistické děti a my, z.s.
Mozartova 1092/2, Havířov

URČENO PRO:
▪
▪

Speciální pedagogy v základních a mateřských školách
Školní psychology

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:
Vyplněním online přihlášky

ZDE.

UPOZORNĚNÍ:
▪ drobné občerstvení zajištěno.
▪ kapacita omezena!
▪ určeno pouze pro zájemce z ORP Havířov
(tj. Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko)

CO JE TO KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ?
❑ Jedná se o týmovou, domluvenou akci, která má vzdělávací
a zpětnovazebný význam.
❑ Účastníci mohou profesně využít zkušenosti a sdílené situace
někoho jiného k vlastní sebereflexi a rozšíření kompetencí
při řešení ve své každodenní praxi.
❑ Je forma vzdělávání, která se vyznačuje především prací
s příklady z praxe (kazuistika = případová studie).
❑ Případy jsou prezentovány otevřeně skupině a řešeny týmově.
❑ Výhody: rozvíjí dovednosti řešit problémy skupinově a zlepšuje
schopnost užití získaných znalostí a zprostředkované zkušenosti
v praxi.

Mgr. Přemysl Mikoláš

psycholog, terapeut, soukromá praxe „S Kráčející Želvou“
❑ Terapeut pracující metodou Transformační systematické terapie dle Virginie Satirové
❑ Terapeut pracující metodou Dětské a adolescentní vztahové psychoterapie
Mgr. Mikoláš je certifikovaný psychoterapeut v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku České
lékařské komory. Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a od r. 2007 pracuje v Dětském
domově se školou v Těrlicku, kde se setkává a jsou v jeho péči děti a dospívající s traumatem,
syndromem ADHD, emočními problémy a poruchami chování.
Od r. 2007 se také věnuje rodinám dětí, dospívajících a dospělých s poruchou autistického spektra.
Pro tyto děti a jejich rodiny realizuje individuální, skupinovou, párovou a rodinnou psychoterapii. Rovněž
se dlouhodobě zúčastňuje pobytových akcí nejen pro výše uvedené rodiny, ale také pro rodiny
v pěstounské a adoptivní péči.
Neustále se kontinuálně vzdělává jak v ČR, tak v zahraničí a je řádně supervidován klinickým
psychologem a pedopsychiatrem.

Aktivita je realizována v rámci projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov,
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Více informací o projektu:
http://www.map-havirov.cz
https://www.facebook.com/MapHavirovII
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Nositelem projektu je:
Statutární město Havířov

KONTAKTNÍ INFORMACE:
Ing. Monika Miškaříková, implementační manažer
administrator.map@havirov-city.cz
596 803 189

