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Seminář pro pedagogy zaměřený na sdílení zkušeností 

v uplynulém krizovém koronavirovém období 

konaný pod záštitou Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. 
/člena Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání/  

 

Na základě inspirace z oblasti pomáhajících profesí přinášíme nabídku semináře, v němž je možné 

navzájem sdílet zkušenosti z období distanční výuky i současného období návratu do školy.  

Seminář sleduje dva základní cíle: 

 1. Možnost průběžně zachytit mnohočetné zkušenosti, v nichž jste často byli odkázáni sami na sebe, 

své improvizační schopnosti, tvořivost, houževnatost, smysl pro humor, schopnost řešit okamžité potíže, 

mnohdy krizového rázu. Cíl sdílet umožňuje zážitek necítit se osamoceně, hovořit o tom, co bylo náročné 

i o tom, co bylo užitečné, poučné, zajímavé, inspirativní.  

2. Pojmenovat některé jevy a zařadit je do oblasti psychologie krize a dalších psychosociálních 

fenoménů…jde o zkušenost, která zatím v naší zemi nemá obdoby. 

Autoři semináře vycházejí z oblasti krizové intervence – jak v teoretické, tak praxeologické rovině. 

Sdílení zkušeností má charakter metody „debriefing“ (odhlášení se od události), kterou používají krizoví 

pracovníci na různých úrovních. Tato technika má za cíl začišťovat náročné úkony, události, období a 

má vysoce psychoprofylaktický charakter.  

Realizace seminářů: V první fázi proběhne několik paralelních dvouhodinových seminářů online, 

později budou nabízeny i formou osobních setkání. Základem je dvouhodinový seminář (základní 

stupeň) a po jeho absolvování lze v časovém odstupu absolvovat další dvouhodinový seminář 

(pokračovací). Počet účastníků na jednom setkání je 10. 

Termíny: 27. 5. 2020 od 16.30, 29. 5. 2020 od 16.30, 4. 6. 2020 od 16.30, 5. 6. 2020 od 16.30 (v případě 

zájmu budou vznikat další) 

Máte-li zájem o účast na semináři, kontaktujte nás na: daniela.vodackova@gmail.com, nebo 

pavo.klima@gmail.com. Emailem sdělíme bližší instrukce pro připojení do skupiny. 

Akce je zdarma 

PhDr. Daniela Vodáčková, psychoterapeutka, krizová interventka, supervizorka v oblasti krizové intervence, VŠ 

pedagog. Spolupracovala mj. s několika základními školami, kde se stalo vážné neštěstí dítěti a pomáhala systému 

školy událost zpracovávat. 31 roků praxe, autorka několika publikací především v oblasti krizové intervence. 

Výcvik v integrativní psychoterapii v systému SUR, PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor®) a výcvik v 

Biosyntéze. 

Mgr. Pavel Klíma, speciální pedagog. V průběhu poradenské praxe navštěvoval školy v roli metodika prevence 

PPP, vstupoval do třídních kolektivů v rámci všeobecné i selektivní prevence rizikového chování zaměřené na 

vztahovou problematiku, ve spolupráci s pedagogy škol řešil školní šikanu. Rád by do školství v ČR vnášel prvky 

osobního koučinku. 10 let praxe, absolvent pětiletého sebezkušenostního výcviku KVP 

(https://www.vycvikkvp.cz/) zaměřeného na práci s růstovými skupinami. 
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