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. 1604313 Praktická asertivita, která je doporučena pro učitele MŠ,
ZŠ,SŠ, VOŠ, ZUŠ, vychovatele škol a ŠZ, pedagogy volného času, asistenty pedagoga.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1604313

Praktická asertivita

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ,SŠ, VOŠ, ZUŠ, vychovatele škol a ŠZ, pedagogy volného času, asistenty pedagoga

Termín konání:

17.května 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Helena Wiesenbergová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Téma: Asertivní jednání: - základní principy asertivity - jak pomocí asertivity
čelit neoprávněné kritice a manipulaci - jak pomocí asertivity zvládat silné emoce
- rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním - typologie a znaky
manipulátorů Popis cílů: Ujasnit si pojem asertivita, asertivní jednání, základní
principy asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva nikoho dalšího,
ujasnit si v kterých situacích je nutné používat asertivitu, naučit se nebýt
agresivní, pasivní ani manipulativní, umět rozeznávat jednotlivé typy manipulátorů.
 Téma: Asertivní techniky a práva: - kompromis - přeskakující gramodeska otevřené dveře - asertivní NE Popis cílů: Ujistit si základní asertivní techniky a
naučit se je používat, vědět kdy je obzvláště vhodné být asertivní, nacvičit
asertivní komunikaci  Téma: Konflikt, příčiny a řešení: - konflikt jako proces příčiny konfliktních situací - fáze řešení konfliktů - strategie a nástroje řešení
konfliktů - styly jednání v konfliktu - řešení konfliktních a obtížných situací v
týmu Popis cílů: Definovat možné příčiny vzniku konfliktu, uvědomit si konfliktní
situaci jako proces, znát styly jednání v konfliktní situaci, rozpoznat typy
manipulátorů lidí a umět s nimi jednat, popsat fáze řešení konfliktu, a pochopit
jejich obsah, posloupnost a důležitost, popsat a objasnit si strategie řešení
konfliktů, poskytnout nástroje na řešení konfliktních a obtížných situací v týmu.
Cílem kurzu je naučit účastníky profesionálně komunikovat se svým okolím - s
pedagogy, žáky, rodiči, úřady, apod. Ujasnit si pojem asertivita, asertivní
jednání, základní principy asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva
nikoho dalšího, ujasnit si v kterých situacích je nutné používat asertivitu, naučit
se nebýt agresivní, pasivní ani manipulativní, umět rozeznávat jednotlivé typy
manipulátorů. Definovat možné příčiny vzniku konfliktu, znát styly jednání v
konfliktní situaci a objasnit si strategie řešení konfliktů. Kurz bude veden formou
nácviku modelových situací.

Akreditace:

MSMT-15507/2019-3-496

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

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
1604313 Praktická asertivita
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 "16 Pedagogické, didaktické a psychologické 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

