
ANOTACE KURZU  
I při komunikaci hrozí zranění! Co s tím? Mrzí nás hrubá slova, bolí nás kritické výpady, ohrožují hraniční ataky citlivých míst? 
Stydíme se, bojíme se, přepadá nás smutek. Práce s lidmi e často pohybem nehostinnou krajinou, džunglí plnou 
překvapení, ohrožujících nástrah, pádů do frustrací a emočních šrámů z prodírání se složitě průchodnými místy. 
Kurz Vám nabídne postup v pěti praktických krocích, v nichž se dozvíte, jak včas rozeznat nebezpečí a vyhnout se 
pastím v komunikační divočině. Získáte přehled, v čem si musíte dát na sebe extra bacha. Ukotvíte si manévr jak se nenechat 
lapit do léčky a sežrat divokou šelmou pocitů. Podnikneme mentální akrobatický přeskok a finále bude realizováno důsledně 
dotaženým dopadem bez zranění. Postup se skládá z úkonů až triků, které si žádají vaše úsilí osvojit si způsob jejich provedení: 
vlastní techniku. Technika postup promění v dovednost, která jedině usilovným praktikováním dospívá ve vnitřně 
navigující dovednost poskytující sílu a vliv na průběh komunikace bez nehod a zranění! 

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY   

Jak předcházet konfliktní komunikaci 

Absolvent kurzu  rozpozná signály, které ho upozorňují na emoční zasaženost, identifikuje svá emočně zranitelná místa a 
automatické reakce při jejich aktivaci v komunikaci s druhou osobou. Získá dovednost inhibovat automatickou reakci a přesunout 
pozornost k potřebám druhé osoby  jako partnera v komunikaci. Znalostí prostředků pro připojení se k pohledu druhého účastníka 
komunikace rozšíří otevřenost porozumět jeho stanovisku. Posílí schopnost nadhledu a tím možnost volby jednání, v kterém 
respektuje sebe i druhého účastníka komunikace. Dokáže zamezit potencionálnímu konfliktu v jeho nekonstruktivní a oboustranně 
zraňující podobě. Do prostoru spolupráce s druhým účastníkem komunikace dokáže vnést více přijetí a důvěry. 

PROGRAM KURZU – ZÁKLADNÍ TÉMATA  

• představení formátu kurzu a časový harmonogram 
• teorie zraňující interakce  
• představení pěti fází postupu:  
  detekce–identifikace–deaktivace–konekce–realizace 
• detekce projevů osobního zranění   
• identifikace zraňujících aspektů v komunikaci 
• reflexe reakčních tendencí  

• ukotvení praktického způsobu deaktivace reakčních tendencí 
• strategie připojení (konekce) ke klientovi – formy a postupy 
• kritéria výsledné akce – fáze realizace 
• upevnění celého postupu, sdílení osobních variant 
• nácvik postupu v konkrétních zraňujících situacích účastníků 
• vyhodnocení získaného nástroje  

METODY PRÁCE  

Porozumění tomu, že všichni lidé jednají na základě vlastního stereotypního chování. Ucelený vzdělávací proces týkající se 
osobního a sociálního vzdělávání, kde se účastníci učí pomocí aktivní účasti. Vede k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí. 

KURZ PATŘÍ DO BALÍČKU – PROTIPŘEDSUDKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) 



PRO KOHO JE KURZ URČEN ●  učitelé 1 a 2.stupně ZŠ ● učitel – metodik prevence ● učitelé MŠ ● Učitelé ZUŠ a SUŠ  
●  vychovatelé školských zařízení ● výchovní poradci ●  učitelé vedoucí zájmových kroužků a 
klubů ● asistent pedagoga ● speciální pedagogové  

PRŮŘEZOVÉ TÉMA  RVPZV  Práce s předsudky a stereotypy je obsažena už v základním vzdělávání jako jedno 
z průřezových témat a to hlavně v tématu  Multikulturní výchova  (Kulturní diference, Lidské 
vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, Etická výchova, Princip sociálního smíru a solidarity). 
Kurz navazuje na toto téma a hledá řešení nekonfliktní interakce s ostatními. 
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CO ŘEKLI O KURZECH ÚČASTNÍCI  

„Skvělá možnost vystoupit ze sebe a vidět se z nadhledu.“  
„Nevěděl jsem, že konflikt jde řešit souhrou.“ 
„Konflikt má mnoho způsobů řešení a já si mohu vybrat.“ 



SPEKTRÁLNÍ DOPAD PROTIPŘEDSUDKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  
- NA PRACOVNÍKY, ŽÁKY I LOKÁLNÍ VEŘEJNOST 

Předsudky jsou součástí osobního života každého člověka. Pracovníci, kteří se podílí na výuce, či pracují s žáky jiným způsobem se 
setkávají s tímto tématem nejen  během své profesní praxe, ale i při kontaktu s rodiči a s veřejností. Učitelé, vychovatelé i ostatní 
pedagogičtí pracovníci jsou často těmi, kteří by měli být žákům vzorem a svým způsobem i ovlivňovat jejich výchovu. Jak jsou žáci 
přijímáni svým okolím, se  zpětně odráží v jejich chování. To, jak se o žácích mluví, ovlivňuje i to, jak se o nich přemýšlí a jak se s 
nimi jedná. Kurz svým obsahem napomáhá každému zařízení  k usnadnění začleňování problematických žáků do společnosti, protože 
svým dopadem zasahuje pedagogický personál, žáky i lokální veřejnost.  


