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        Pozvánka na bezplatný kurz 

První pomoc při šikanování 
Výcvikový a prožitkový seminář je zredukován do minimálního metodického celku, který lze 

v praxi užitečně použít. První část je zaměřena na přípravu frekventantů ve speciální teorii, 

zejména praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. V druhé části 

je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikace šesti scénářů a hlavní pozornost 

je věnována nácviku jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda 

patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož zvládnutí 

umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho 

zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.  

 

Lektor: Dr. Michal Kolář 

Etoped a psychoterapeut Dr. Michal Kolář vytvořil původní teorii, diagnostiku a léčbu 

školního šikanování. Je autorem knih Skrytý svět šikanování ve školách, Bolest šikanování 

a Nová cesta k léčbě šikany. Vede kurzy prevence šikanování, poskytuje konzultace 

a supervize. 

Termín: 5. 3. 2012 od 9:00 do 9:30 hod. (prezence účastníků) 

         od 9:30 do 17:30 hod. (seminář) 

Místo konání: Kurz se uskuteční v objektu Junáka - svaz skautů a skautek ČR, v ulici Krajinská 
384/40a, 370 01  České Budějovice 1  

Uzávěrka příjmu přihlášek: Vyplněnou přihlášku zasílejte do 24. 2. 2012 na adresu 
CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, 370 11 České Budějovice nebo na emailovou adresu mkv@cegv-
cassiopeia.cz. NÁMI POTVRZENÁ PŘIHLÁŠKA JE PODMÍNKOU ÚČASTI! 

KURZ JE BEZPLATNÝ. 

V případě potřeby kontaktujte prosím paní Bianku Machovou na tel. 385 520 951. 
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Závazná přihláška 

Kurz První pomoc při šikanování 

dne 5. 3. 2012 

 

Jméno, příjmení účastníka:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Škola:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


