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1. Popis vzdělávacího         
programu

✓ Cílem semináře je seznámit učitele s teorií
konfliktu. Účastníci si uvědomí způsoby přístupu
k řešení konfliktů.

✓ Naučí se odlišovat pozice a zájmy jednotlivých
stran v konfliktu. Pochopí význam racionálního
přístupu k řešení konfliktů a zvládání emocí.

✓ Uvědomí si příčiny odlišnosti úhlů pohledu obou
stran.

✓ Seznámí se s technikami aktivního naslouchání,
které mohou pozitivně ovlivnit řešení konfliktu.

✓ Pochopí význam vytvoření pozitivní atmosféry,
potřebné pro ochotu obou stran asertivně
komunikovat, hledat společné zájmy a
spolupracovat při vytvoření dohody.
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2. Podrobný obsah     

výuky I.

Konflikty a jejich řešení 
• Strategie řešení konfliktních situací.
• Mýty o konfliktu.
• Pozice a zájmy.
• Hledání společných zájmů.

Zásady efektivní komunikace při řešení konfliktů
• Techniky aktivního naslouchání.
• Co pomáhá řešení konfliktu.
• Co brání řešení konfliktu.
• Zvládání emocí v konfliktní situaci.

Řešení konfliktních situací 
• Konflikty mezi učitelem a žákem.
• Konflikty mezi učitelem a rodičem.
• Řešení modelových situací ze školního prostředí.
• Zásady mediace konfliktů mezi žáky pro učitele.
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3. Cena kurzu a lektoři

CENA ZA STUDIUM:
• člen ČMOS PŠ 600 Kč
• ostatní 970 Kč

HODINOVÁ DOTACE: 8 vyučovacích hodin.

LEKTOR:
Mgr. Jiří Sixta
Má za sebou dlouholetou a rozsáhlou lektorskou
činnost v oblasti komunikačních a sociálních
dovedností, týmové spolupráce, řešení konfliktů a
asertivity, i pedagogickou činnost zejména na
základních školách.
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Těšíme se na Vás
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