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. 1607401 Řešení konfliktů s rodiči, která je doporučena pro
pedagogické pracovníky ZŠ .

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1607401

Řešení konfliktů s rodiči

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky ZŠ

Termín konání:

12.listopadu 2019 od 09:00

Rozsah:

5 hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Seminář se zaměřuje na různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči, a
odhaluje jejich nejčastější příčiny. Pomáhá
orientovat se v jednotlivých typech konfliktních situací i v jednotlivých typech
"problémových rodičů". Účastníci se
naučí lépe předvídat další možný vývoj vzniklých konfliktů, osvojí si techniky
zvládání emočně vypjatých situací a
získají konkrétní návody a nástroje usnadňující řešení vzniklých problémů a sporů s
rodiči.
Témata:
1. hodina
- nejčastější příčiny vzniku konfliktů mezi učiteli a rodiči
- konflikt, typy konfliktů ("problémy" a "spory")
- standardní průběh konfliktu
- přístup ke konfliktům, způsoby řešení konfliktů, řízení konfliktů, strategie
řešení konfliktů
- komunikace v emocionální fázi k., křivka spontánních emocí, zvládání výbuchů
emocí
- komunikace v racionální fázi konfliktu,
- řešení problémů
- řešení sporů
2. hodina
- konflikty představ (charakteristika, příklady, význam, řešení)
- konflikty názorů (charakteristika, příklady, význam, řešení)
- konflikty postojů (charakteristika, příklady, význam, řešení)
- konflikty zájmů (charakteristika, příklady, význam, řešení)
- smíšené konflikty
3. hodina
- skupiny "problémových rodičů" ("rodič zatížený problémy", "agresivní rodič",
"nespolupracující rodič")
- základní psychologické funkce rodiny, klasifikace rodin podle jejich funkčnosti
- charakteristiky nejčastějších typů problémově zatížených rodin
- role a možnosti učitele při řešení konfliktů s jednotlivými typy problémově
zatížených rodičů
4. hodina
- řešení konfliktů s agresivním rodičem
- řešení konfliktů s nespolupracujícím rodičem
- řešení konfliktů se skupinou "problémových rodičů"
- konflikty, jejichž příčinou je "problémový učitel"
- řešení konfliktů a typologie osobnosti
5. hodina
- vyjednávání, vyjednávací styl
- mediace (charakteristika, význam, možnosti využití ve školní praxi, příklady)
Cílem semináře je rozvoj pedagogických kompetencí učitelů mateřských a základních
škol v oblasti
komunikace a řízení konfliktů a profesionalizace jejich komunikačních dovedností
při budování klientské a partnerské spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Cíl 1: Identifikuje různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči žáků a zná
jejich nejčastější příčiny.
Cíl 2: Identifikuje různé skupiny "problémových rodičů".
Cíl 3: Předvídá a efektivně řídí vývoj konfliktu v jeho emocionální i racionální
fázi, při výběru vhodného
způsobu řešení konfliktu versatilně využívá kontextu konfliktní situace a
osobnostních charakteristik
účastníků konfliktu.

Akreditace:

MSMT- 6292/2017-2-284

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
1607401 Řešení konfliktů s rodiči
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

