
 
 
 
 

 
Názov kurzu Od spokojných učiteľov k spokojným žiakom 

 

Cieľová 
skupina 

Učitelia základný, stredných a vysokých škôl 

 

Popis kurzu 

Počas kurzu si účastníci prehĺbia svoje chápanie podstaty a príčiny konfliktu. Pochopia 
tiež ako nastavenie ich mysle a ich emócie ovplyvňujú proces konfliktu. Okrem toho 
pochopia ako pracovať s emóciami a ovplyvniť emócie druhej strany v konflikte.  

Získajú kľúč na pochopenie nevhodného správania študentov a návody na uplatnenie 
techník ako komunikovať v takých situáciách. 

Porozumejú, čo sú ich individuálne stresory a aké sú stratégie na zvládanie stresorov.   

Prehĺbia si svoje pedagogické zručnosti potrebné na rozvoj zručností myslenia 
u študentov.  

Navyše, účastníci budú mať príležitosť vymeniť si skúsenosti s kolegami z iných škôl 
a krajín EÚ. 

 

Typ kurzu  
 

Prezenčný kurz  

5 dni x 6 hodín počas 1 týždňa  

 

Výsledky 

Po skončení tohto kurzu účastníci budú schopní:  

Ovplyvňovať svoje emócie prostredníctvom svojich myšlienok   

Pracovať s potrebami oboch strán v procese komunikácie 

Zmeniť konflikt na vecné riešenie problému  

Používať komunikačné stratégie na zvládanie nevhodného správania študentov 
v spojitosti s pochopením cieľa nevhodného správania  

Praktizovať vybrané relaxačné techniky  

Pripraviť si a uplatniť nové kreatívne metódy na rozvoj tvorivého a kritického myslenia 
študentov 

 
Termín September/október 2022 

 

Obsah 1. deň Predstavenie vzdelávacej inštitúcie, účastníkov, lektorov a programu 

Podstata a príčiny konfliktu  

 Úloha emócií v konflikte 



 
 
 
 

 

 

Ako transformovať konflikt na riešenie problému 

Ovplyvňovanie svojich emócií cez myšlienky  

 

Obsah 2. deň Thomas–Kilmannov prístup stratégie zvládania konfliktu  

Konkrétne prejavy nevhodného správania sa študentov 

Rozpoznanie cieľov nevhodného správania študentov 

Komunikačné stratégie na zvládanie nevhodného správania študentov  

Riešenie konkrétnych situácií nevhodného správania študentov z praxe 

 

Obsah 3. deň Životná energia: čo ju oslabuje a čo umocňuje  

Fyziologické, psychologické a emocionálne príznaky stresu 

Individuálne stresory  a ako k nim pristupovať s cieľom oslabenia ich vplyvu na 
psychiku 

Relaxačné techniky  
 

 

Obsah 4. deň Spôsoby rozvoja tvorivosti učiteľov  

Podmienky pre rozvoj tvorivého a kritického myslenia študentov  

Metódy a techniky pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní 
prostredníctvom interaktívneho a zážitkového učenia sa  

 

 

Obsah 5. deň Práca v skupinách: príprava a prezentácia praktických príkladov pre rozvoj kritického 
a tvorivého myslenia študentov prostredníctvom interaktívneho a zážitkového učenia  

Spätná väzba 

 

Lektori Vyškolení  experti s bohatými praktickými skúsenosťami, združení v komunite 
www.kabaci.sk  

 

 

Kontakt na 
organizátora  

K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 Martin 
Garant: Ing. Mária Kubišová, info@kabaslovensko.sk +421 43 423 7515 
 


