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Odborné řešení šikany a kyberšikany 1
pod vedením Dr. Koláře
Akreditace MŠMT, č.j.: MSMT-14325/2021-1-509
Cílová skupina:
✓
✓

Pedagogové všech typů škol – metodici školní prevence, výchovní poradci, třídní učitelé,
vedení školy, psychologové a speciální pedagogové atd.
Pedagogové na MŠMT ČR, Úřadu vlády ČR, inspektoři (ČŠI ČR), apod. mající funkci, která
má přímý vztah k prevenci šikanování ve školách.

Cílem kurzu je:
✓

Celkovým cílem kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení
školní šikany. Vzdělání, které umožní úspěšně plnit pověřeného školního odborníka. ZVK je
první kvalifikační úrovní pětiúrovňového koncepčního vzdělání odborníků pro řešení
šikanování. V budoucnu by měli odborníci pověření řešením šikany absolvovat vzdělání i
druhé úrovně.

✓

Naučit frekventanty poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zajistit účinnou a
bezpečnou první pomoc při školní šikaně, šikaně vůči učiteli a kyberšikaně.
To zahrnuje:
- Kompetenci (kvalifikovaně) posoudit indikaci šesti skupin scénářů pro řešení šikany stanovit, co zvládne odborník prvního kontaktu (absolvent kurzu) a co již specialista, co
zvládne škola sama a kdy je již nutná pomoc zvenku.
- Praktické zvládnutí metod první pomoci pro počáteční obyčejnou šikanu a
připravenost na zvládnutí krizového scénáře (poplachového plánu) pro výbuch
skupinového násilí, tzv. školní lynč.

✓

Připravit absolventy kurzu na účast při zavádění Hradeckého školního programu proti
šikanování.

Charakteristika kurzu:
✓

Kurz reaguje na absenci trvale dostupného systematičtějšího vzdělání pro zájemce o
kvalifikaci odborníka na řešení školní šikany. (Pod pojem školní šikany zařazujeme šikanu
mezi žáky, šikanu vůči učiteli.) V nabídce vzdělávání převažují jednodenní tzv. záplatové“
kurzy, které nemohou potřeby praxe – získat nosnou a ucelenou minimální kvalifikaci k řešení
šikany naplnit. Kurz taktéž reaguje na úplnou absenci koncepčního vzdělání pro různé typy
odborníků. Vizí je, aby na tuto přípravnou (první) úroveň vzdělání navazovaly další vyšší
stupně vzdělání. Podmínkou je, aby absolvent základního výcvikového kurzu měl již
vlastní praxi s řešením šikany. V praxi lze pracovat s pětiúrovňovým modelem vzdělávání
odborníků na řešení šikanování podle M. Koláře (podrobněji viz Výcvik odborníků v léčbě
šikany. Praha: PVŠPS, 2013, 2014.)

✓

Základní výcvikový kurz – Odborník na šikanu první úrovně (dále také ZVK), využívá
techniky výcvikové a prožitkové, vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně
použít. Program má čtyři návazné a vzájemné propojené moduly. Každý modul má
stanovený cíl z hlediska obsahu, profesní připravenosti, dynamiky skupiny a formulovaný
domácí úkol.

Celková časová dotace: 14 hod.
✓

úvodní seminář 2 dny (16 hod) + 2 návazné školící dny (16 hod.). Celkem 32 hod.

.

Cena za osobu: 8.500,-

Kč

Další kurz plánujeme realizovat v roce 2023. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na:
➢

email: zapotocka@magdalena-ops.cz

➢

tel.: 607 641 684

