Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
ŠIKANA VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ - PREVENCE, DIAGNOSTIKA, INTERVENCE (16 H)
vzdělávací akce č. 4118
akreditace MŠMT č. j. MSMT-14454/2017-1-654
URČENO:

Pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení –
vedoucím
pracovníkům,
učitelům,
metodikům
prevence,
výchovným poradcům, vychovatelům, pedagogům volného času
a dalším zájemcům
LEKTOR:
PhDr. David Čáp, Ph.D.,
psycholog, psychoterapeut a speciální pedagog se zaměřením na etopedii,
zabývá se problémovým chováním dětí a dospívajících;
přednáší na katedře psychologie FF UK Praha

OBSAH:
Dvoudenní praktický seminář zaměřený na problematiku šikany ve školním prostředí.
Co je a co není šikana.
Jak chápat role jednotlivých aktérů.
Znaky šikany, kritéria závažnosti pro rozlišení počátečních a pokročilých stádií šikany.
Postup řešení v souladu s metodickým pokynem MŠMT.
Jak postupovat a jak vést rozhovory.
Součástí je vlastní zážitek v bezpečném prostředí, využití kazuistik a nácvik vedení rozhovorů.
Podrobnější program na 2. straně pozvánky.

TERMÍN:

čtvrtek 26. dubna – pátek 27. dubna 2018

ČAS:

1. část - čtvrtek 9 – 16 h (prezence 8.30 – 9.00 h)
2. část - pátek 9 – 14 h
celkem 16 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9
Popis: nad Kongresovým centrem do kopce, budova gymnázia je poslední budova pod lyžařským
svahem. Pěší chůzí od vlakového a autobusového nádraží 15 minut chůze. Parkování
doporučujeme na parkovišti Březnická.
CENA:

1 990 Kč; nejsme plátci DPH

POZNÁMKA:

Počítáme s kratší přestávkou na oběd. Oběd není v ceně semináře.
Zájemcům o nocleh ve Zlíně doporučíme ubytovací možnosti.

UZÁVĚRKA:

16. 4. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

Program:
1.část
•
•
•
•
•

uvedení do problematiky
co je šikana ve školní třídě, definice, znaky šikany
nácvik diagnostiky šikany
identifikace rolí (oběť, agresor, přihlížející), motivace jejich chování
kritéria závažnosti, odlišení počáteční a pokročilé šikany

2.část
•
•
•
•
•

protektivní a rizikové faktory rozvoje šikany ve školní třídě
postup odhalování šikany v souladu s metodickým pokynem MŠMT
nácvik vedení rozhovorů - oběť, svědek, agresor, rodiče
následná péče o třídu, možnosti spolupráce s dalšími institucemi
diskuse, otázky a komentáře

Cílem je porozumění principům prevence, diagnostiky a intervence v případě šikanování mezi
žáky a zvládnutí celého procesu řešení šikany.
Účastníci dobře rozumí pojmu šikana, dokáží jej identifikovat a nezaměňují jej s jiným
problematickým chováním, dokáží aplikovat zásady prevence, diagnostiky a intervence v souladu
s metodickým pokynem MŠMT.
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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