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P O Z V Á N K A  
na  

podujatie pre učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve  

formou zoomového stretnutia 

 

KLUB PRE UČITEĽOV KU-2 Škola trochu inak: O vzťahoch pri záťaži 

 04. 12. 2020  

 

Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová a PhDr. Nadežda Feketeová 

Druhý klub pre učiteľov Škola trochu inak: O vzťahoch pri záťaži je určený pre učiteľov a ďalších pracovníkov 

v rôznych školských zariadeniach, ktorí majú záujem o vlastný osobnostný a profesionálny rast. Tento novootvorený klub 

umožní jeho účastníkom v bezpečnej a príjemnej atmosfére získať užitočné skúsenosti a poznatky, ktoré rozšíria pohľad a 

odpovede na otázky a problémy, ktoré sa často vyskytujú v školskom prostredí.  

Uznávaná zakladateľka rodinnej terapie Virginia Satirová začínala svoje profesionálne pôsobenie ako učiteľka. Vychádzala 

z presvedčenia, že komunikácia je pre vzťahy tým, čím je dýchanie pre život a hľadala spôsoby, ako podporiť vnútornú 

spokojnosť jednotlivcov a zlepšiť vzťahy medzi nimi – rodičov, deti a učiteľov nevynímajúc. 

V tomto klube, ktorý sa uskutoční formou zoomového stretnutia – inšpirovanom metódami a nástrojmi Virginie Satirovej – 

sa budeme venovať problémom, ktoré sa týkajú komunikácie a vzťahov a otázke, ako ich zlepšiť aj napriek náročnému 

obdobiu pandémie, v ktorom sa nachádzame. Pozornosť budeme venovať obľúbenému nástroju Satirovej, ktorým je možné 

merať teplotu vo vzťahoch. Tiež tu bude priestor na zdieľanie vlastných skúseností a zdrojov, ktoré napomáhajú ochrane 

pri záťaži. 
 

Program stretnutia: 
 

• Čím nás Virginia Satirová môže inšpirovať dnes 

• Kontakt, komunikácia a vzťahy 

• Kritické a stresujúce komunikačné situácie pre učiteľa, pre žiaka, pre dospelého a pre dieťa, s rodičmi atď. 

• Rozdiely medzi deťmi a dospelými – čo potrebujú v škole deti a čo dospelí 

• Ako podporiť seba, keď učím iných 

• Meranie teploty ako nástroj práce v skupine 

• Ako zlepšiť komunikáciu v skupine žiakov, učiteľov, rodičov 

Kľúčové slová: 
kontakt, komunikácia, vzťah, stres, zvládanie obťažných situácií, učiteľ, žiak, rodič, trieda, predškoláci, školáci, študenti, meranie 

teploty, kongruentná komunikácia, podpora seba, zdroje 

 Ako sa prihlásiť  

Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky na www.satir-institute.sk 

a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov zaraďovaní podľa poradia platby lektorného, po naplnení počtu 

účastníkov je možné sa prihlásiť len po dohode na čísle 0915 626 016. 

 Pokyny pre platbu lektorného  

Lektorné: 46,– € 

Číslo účtu/ kód banky:  2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX 

Názov účtu:  Inštitút V. Satirovej v SR 

Variabilný symbol: RRRR, kde RRRR je rok narodenia 

Špecifický symbol: 2012041 
 

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať. 

Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.  

Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.  

 Organizačné pokyny  

Časový priebeh: Začiatok o 9.00 hod.. Prestávky 10 min. cca o 10.30, od 12.00 do 13.00, 10 min. cca o 14.30. Záver o 16.00 hod.. 

Po prihlásení a zaplatení lektorného Vám pošleme kontakt na zoomové pripojenie. 

UPOZORNENIE: Podujatie bolo pôvodne plánované na 27. 11. a na termín 04.12. je preložené z technických príčin.  
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 PhDr. Hana Ščibranyová 

 IVS v SR 
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