Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0247111 Škádlení nebo šikana? , která je doporučena pro učitele
MŠ .

02 Předškolní vzdělávání
0247111

Škádlení nebo šikana?

Doporučeno pro:

učitele MŠ

Termín konání:

25.května 2021 od 09:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

1. Teoretická část (vyberte: přednáška, výklad) Šikana – její charakteristika podmínky a příčiny vzniku šikany.
• osobnost šikanujícího, osobnost oběti
• formy / příznaky / agrese MŠ - náklonnost x moc, krutost…
2. Varovné signály šikany (signály pro pedagoga ve škole, signály pro rodiče).
• jak rozlišit škádlení od šikanování - obecné rozdíly
• podezřelé vnější epizody – „legrace“
• projev šikany / nepřímý, přímý /
• nutnost spolupráce s odborníky
3. Rozdíly mezi šikanováním a škádlením v rozlišení
• záměru
• motivace
• postoji
• citlivosti
• zranitelnosti
• emočním stavu
4. Obtíže při identifikaci šikany
• strach a masivní obrana
• skrytost a její nepřístupnost
• neostrost hranic /šikana x škádlení /
• spektrum různorodosti chování
5. Řešení šikanování
• pedagogická opatření
• způsob vedení při vyšetřování šikany
• postoje rodičů aktérů
6. Prevence šikany
• primární prevence
• sekundární prevence
7. Odkazy: Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení
šikanování v MŠ, ZŠ
Bezplatné telefonní linky – informace, charakteristiky
Zákon o sociálně- právní ochraně dětí
8. Kazuistika
Jak rozlišit šikanování od škádlení?
Informace "proč si děti vzájemně ubližují?" upozorňují na zárodky a možnosti
řešení negativního společenského jevu - rodících se příznaků šikany již v MŠ.

Akreditace:

MSMT-869/2019-2-23

Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0247111 Škádlení nebo šikana?
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "02 Předškolní vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

