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Centrum ekologické a globální výchovy  Jizerská 4, 370 11 České Budějovice 
CASSIOPEIA  tel: 385 520 951 mobil: 725 515 994 
základní článek Hnutí Brontosaurus Forest  www.cegv-cassiopeia.cz 
   mkv@cegv-cassiopeia.cz 

Pozvánka na bezplatný seminář zaměřen na témata: 

Agrese a agresivita u dětí a mládeže  

Šikana ve školní třídě 

 

Dopolední blok semináře je zaměřen na oblast rozpoznání forem a příčin agrese, pochopení 

základních pojmů a příčin vzniku narušených vztahů v kolektivu. V odpoledním bloku se 

budeme věnovat tématu šikany ve školní třídě.  

Lektorka: Mgr. Marika Kropíková 

 

Paní Mgr. Marika Kropíková je speciální pedagog s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Od 

roku 2010 pracuje jako lektor NIDV. Přednáší témata vztahující se k prevenci sociálně 

patologických jevů, zabývá se prací se znevýhodněnými žáky, drogovou problematikou dětí a 

mládeže a celkově prací se třídou a žákem. 

 

Termín: 30. 5. 2012  

od 8:00 do 8:30 hod.  (prezence účastníků) 

od 8:30 do 11:45 hod. (dopolední blok – Agrese a agresivita u dětí a mládeže) 

od 13:15 do 16:30 hod. (odpolední blok – Šikana ve školní třídě) 

Místo konání: budova Krajského úřadu v Českých Budějovicích, ul. Boženy Němcové 49/3 

Uzávěrka příjmu přihlášek: Vyplněnou přihlášku zasílejte do 22. 5. 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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Agrese a agresivita u dětí a mládeže 

Obsah programu: Seminář je zaměřen na oblast rozpoznání forem a příčin agrese, pochopení 

základních pojmů a příčin vzniku narušených vztahů v kolektivu. Obsah semináře se snaží 

formou přednášky odpovědět na otázku, jaké jsou vlivy dědičnosti, rodinného prostředí 

a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince. Znalost podnětů a spouštěčů agresivního 

chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací u dětí nebo 

mládeže v prostředí škol a školských zařízení. Součástí semináře jsou modelové situace 

konfliktního chování, ale i otázky agresivity a trestu - způsoby a formy trestání, pravidla 

při používání trestu a alternativní možnosti řešení agresivního chování - např. práce s tělem 

u agresivního jedince. Zde lektor využívá aktivizující metody diskuze a řešení problémů 

z praxe. 

Vzdělávací cíl:  

Pedagogové si prohloubí dovednosti při analýze lidského chování v oblasti agrese, jejích 

forem a příčin. Vyzkoušejí si modelové situace a jejich řešení v prostředí škol a školských 

zařízení. Dále si osvojí poznatky a metody řešení v situacích, kdy i učitel může být zdrojem 

agresivity. 

Šikana ve školní třídě 

Obsah programu: Teoreticky vymezit pojmy šikana, teasing, apod. seznámit účastníky se 

stadii šikany, naučit je jednotlivá stadia rozpoznat. Dalším cílem je seznámit s projevy 

šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Dominantním 

cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních 

chyb) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany – metoda usmíření a metoda 

vnějšího nátlaku. Jedním z cílů je i naučit základní práci se skupinou s projevy šikany – 

možnosti využití psychoterapeutických her. Vrstevnický program. 

Vzdělávací cíl:  

Dominantním cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se 

základních chyb) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany – metoda usmíření a 

metoda vnějšího nátlaku. Jedním z cílů je i naučit základní práci se skupinou s projevy šikany  

možnosti využití psychoterapeutických her. Seznámit a neučit pracovat s Vrstevnickým 

programem. 


