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POZVÁNKA NA SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
Ahoj,
rádi bychom Tě pozvali na skupinové nácviky sociálních dovedností pro žáky s PAS. Na nácvicích se budeme zabývat otázkami, které souvisí s dospíváním,
postavením ve třídě, mezi kamarády. Možná, že máš spoustu otázek, ale nevíš, kde a jak se dozvědět odpověď. Rádi Ti s jejich řešením pomůžeme.
Komu jsou nácviky určeny?
Nácviky jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ s PAS ve věku od 12 do 17 let.
Jak dlouho budou nácviky trvat?
Skupinová setkání budou probíhat formou 7 setkání, jednou týdně v pondělí. Jedno setkání bude trvat 60 minut.
Termíny setkání: 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10.12, 17. 12. 2018 - začínáme v 15:30 h a končíme v 16:30 hodin.
Co budeme dělat při nácviku sociálních dovedností?
Zaměříme se na to, jak správně a úspěšně komunikovat v různých sociálních situacích, které jsou pro Tebe náročné. Například se zaměříme na správný
postoj, oslovení, téma rozhovoru, jak se máš tvářit, atd.
Budeme předvádět jednotlivé dovednosti, pozorovat ostatní, jak řeší problémové situace a pokud chceš, můžeš si vše vyzkoušet (jako herec, který dostane
roli a má ji zahrát).
Řešení různých situací si postupně nacvičíme, nahrajeme se, použijeme obrazový materiál nebo pracovní listy, které si budeš moci nechat.
Obsahem setkání tedy budou následující témata:
 Neverbální komunikace (kdy je druhá osoba připravena k rozhovoru, kdy se nudí, jaké jsou vhodné zóny pro komunikaci, kdy a jaký fyzický kontakt si
můžeme dovolit)
 Komunikace (jak se střídáme v rozhovoru, témata pro partnery, používání správných výrazů)
 Kamarádské vztahy mezi spolužáky a přátelské vztahy
 Reflexe a zvládání emocí
V případě
zájmu
nás
kontaktuj
nebo telefonicky na 577 241 256.
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Těšíme se na setkání s Tebou!
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