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Vysoká škola aplikované psychologie připravila pro zájemce o další rozšiřování  
a prohlubování kvalifikace v oblasti pedagogického a školního poradenství Akreditovaný 
vzdělávací program pořádaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP): 
 

VYUŽITÍ ROGERSOVSKÉHO PŘÍSTUPU 
V PEDAGOGICKÉM A ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ 

Číslo akreditace: MSMT- 12865/2017-2-763 

Cílová skupina: 
Program je určen pracovníkům Školních poradenských pracovišť (ŠPP) a Školských 
poradenských zařízení (ŠPZ), kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti 
Rogersovského přístupu (vycházejícího z humanistické psychologie) ve své profesi. Kurz je 
určen pro speciální pedagogy a psychology. 

Forma a rozsah programu: 
Prezenční studium. Výukový program má teoretickou a praktickou část. Celkových 40 hodin 
přímé výuky je rozděleno do pěti dnů po osmi vyučovacích hodinách. Přičemž 15 hodin je 
zaměřeno na teorii a 25 hodin na praktické nácviky dovedností, diskuse a reflexe práce 
účastníků vzdělávacího programu.     

Vzdělávací cíl: 
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům způsoby práce v intencích Rogersovského přístupu 
(PCA psychoterapie a poradenství) a možnosti užití tohoto přístupu v jejich pedagogické 
praxi. Zvláštní důraz bude kladen na aktivní zapojení účastníků do procesu výuky a na rozvoj 
a rozšíření jejich dovedností v oblasti pedagogického a školního poradenství.  

Účastník/účastnice kurzu: 

 Popisuje teoretická východiska Rogersovského přístupu.  
 Vyjmenovává techniky aktivního naslouchání a odůvodňují jejich význam v poradenství 

zaměřeného na žáka/studenta.  
 Aplikuje techniky aktivního naslouchání v modelových situacích.  
 Charakterizuje principy autenticity v poradenském procesu.  
 Posuzuje své osobnostní možnosti pro vyjádření autenticity v poradenství.  
 Implementuje principy empatického naslouchání do rozhovoru se žákem/studentem.  
 Rozvíjí komunikativní dovednosti v modelových situacích.  
 V modelových situacích realizuje poradenské rozhovory s různými typy žáků/studentů.  
 Využívá techniky pro facilitaci skupiny a skupinových procesů.  
 Reflektuje poradenský proces a svůj postup při realizaci poradenského rozhovoru. 

Termíny: 
 6. – 7. dubna 2018 (pátek + sobota);  

 27. – 28. dubna 2018 (pátek + sobota)  

 12. května 2018 (sobota)  

Časový harmonogram: 9:00 – 16:30 hodin ve všech dnech. Celkový rozsah 40 hodin. 

http://www.vsaps.cz/


Místo konání: 
Budova Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o. a VŠAPs na adrese Karlštejnská 30, Praha 
5 – Jinonice. Sídlo institutu je v docházkové vzdálenosti od stanice metra B „Nové Butovice“, 
před budovou lze pohodlně zaparkovat automobily. 

Lektorky:  
PHDR. VENDULA JUNKOVÁ  
Odborná garantka kurzu a spolupracovnice VŠAPs. Předsedkyně Institutu PCA v Praze 
(Rogersovský přístup), výcvikový lektor a supervizor frekventantů výcviku. Zaměřuje se 
především na psychoterapii a poradenství, výuku a psychoterapeutické výcviky  
v Rogersovském přístupu, individuální i skupinovou psychoterapii a supervi-zi jednotlivců  
i týmů (např. Linka bezpečí, Skálův institut, Dětské krizové centrum, Vězeňská služba ČR). 

PHDR. DANIELA ŠIFFELOVÁ – RÖS 
Lektorka kurzů z oblasti psychoterapie a rogersovské psychoterapie. Psychoterapeutka se 
zaměřením na sebepoznání a rozvoj osobnosti, podporu při zvládání zátěže a řešení osobních 
či mezilidských problémů. Autorka publikace „Rogersovská psychoterapie pro 21. století“, 
která zachycuje vývoj a proměny tohoto významného směru humanistické psychoterapie. 

Témata vzdělávacího programu: 
1. den: 

 Přehled teoretických východisek Rogersovského přístupu, základní terapeutické podmínky  

 Aktivní naslouchání  

 Empatie  
2. den: 

 Autenticita  

 Nepodmíněné pozitivní přijetí  

 Nácvik empatického naslouchání  
3. den: 

 Nácvik komunikačních dovedností v modelových situacích, skupinová diskuse a reflexe 

 Zpětná vazba, nácvik poskytování zpětné vazby  

 Vedení rozhovoru s žákem, studentem, rodiči  
4. den: 

 Facilitace skupiny a skupinového procesu  

 Vedení procesu dorozumívání se  

 Reflexe vztahů ve skupině  

 Aktivní nácvik vedení skupiny a skupinových rozhovorů, vzájemná reflexe  
5. den 

 Nácvik poradenských rozhovorů  

 Sebereflexe, individuální a skupinová zpětná vazba 

 Reflexe poradenského procesu a individuálního postupu při realizaci poradenského rozhovoru 

 Celkové zhodnocení a zhodnocení individuálního přínosu pro účastníky, předání  
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ AKCE 

Cena pětidenního programu: 4.900,- Kč / osoba (VŠAPs není plátce DPH) 
 

Přihlášky:  
Svůj zájem absolvovat akreditovaný vzdělávací program pořádaný v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků prosím potvrďte prostřednictvím „Závazné přihlášky“, kterou můžete 

poslat naskenovanou na adresu stasenkova@vsaps.cz nebo ji můžete poslat poštou na adresu VŠAPs, 

Karlštejnská 30, 158 00  Praha 5, nejpozději do 23. března 2018. Kurz bude obsazován podle data 

došlých přihlášek.  

mailto:stasenkova@vsaps.cz

