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. 1650411 Práce s agresivními dětmi, která je doporučena pro
učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, pedagogy volného času.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1650411

Práce s agresivními dětmi

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, pedagogy volného času

Termín konání:

Od 16.března 2021 do 23.března 2021 od 14:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Milan Jirout,
Mgr. Iva Nováková,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Přednáška se zabývá celistvým náhledem na vznik a příčiny agresivního chování u
dětí. Poskytne teoretický rámec (psychoanalytický pohled, teorie sociálního učení),
vyjasní pojmy agresivita, agrese, temperament; dotkne se faktorů agrese (frustrace,
stresu a dalších spouštěčů), které je nutné znát, aby dospělý mohl identifikovat
zdroj agrese a tento zdroj správně ošetřit.
V semináři zazní výsledky výzkumů a způsoby řešení u různých diagnóz nebo situací,
ve kterých se děti nacházejí a reagují na ně agresivně.
Dále se dozvíte obecná pravidla, jak přistupovat k agresi u dětí a dospívajících,
včetně ukázkových kazuistik.
Prostor bude i na konkrétní metodické postupy při agresi ve škole, školce a domácím
prostředí.
V závěru se budeme zabývat šikanou z pohledu agrese a jak tento fenomén uchopit,
abychom pomohli oběti i agresorovi.
Seminář vybaví účastníky dovednostmi pro zvládání agresivních projevů dětí, lépe
porozumí nejen agresivnímu chování, ale především zdrojů tohoto chování.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Proběhne 16.3. + 23.3.2021 vždy 14 - 17 hodin Seminář je vhodný do zařazení 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
1650411 Práce s agresivními dětmi
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

