
  

• učíme děti lépe porozumět vlastním emocím a pocitům druhých 

 

• rozvíjíme komunikační dovednosti a spolupráci mezi dětmi skrze zážitkové aktivity  

 

• prohlubujeme dovednosti dětí orientovat se v sociálních situacích a adekvátně na ně 

reagovat  

 

• hravou formou vedeme děti k vzájemnému respektu a toleranci  

 

Masarykova univerzita v Brně 

Centrum rozvoje nadaných dětí, Fakulta sociálních studií  

   Kurz rozvoje sociálně-emočních 

dovedností pro nadané žáky 

 
 

Kurz sociálně emocionálního učení učení 



 

 Kurz sociálně-emočního učení  

 

Termíny: 9.11, 16.11, 23.11, 7.12 a 14. 12. 2018 

Čas:  14:00 - 15:40 

Každé setkání se skládá z dvou bloků po cca 45 minutách, mezi kterými je 10minutová přestávka (svačinky od maminek vítány:-) ) 

Místo: Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno. Konkrétní místnost bude upřesněna. 

Cena:  1900 Kč  (min. počet účastníků pro otevření kurzu je 8 dětí) 

 

Obsah kurzu:  

 Kurz je určen pro žáky 2. - 5. tříd a koncepčně vychází z preventivního programu pro základní školy Druhý krok. Formou příběhu o 

expedici badatelů hledajících bájnou hrobku egyptského faraona se v něm zaměřujeme na rozvoj sociálně-emočních dovedností 

nadaných dětí. Tyto kompetence byly označeny za jedny z nejvlivnějších faktorů v otázce úspěšnosti a spokojenosti nejen v běžném 

životě, ale také ve školním prostředí, kde jsou nejen v případě nadaných žáků doporučovány pro individuální vzdělávací plán. V rámci 

kurzu se děti pro ně přirozenou formou hry naučí lépe porozumět svým emocím a rozpoznávat je i v kontaktu s druhými. Program je 

dále zaměřen na schopnost dětí orientovat se v sociálních situacích a adekvátně na ně reagovat. Garantkou programu je doc. PhDr. Šárka 

Portešová, Ph.D.   

 Program na jednotlivá setkání uzpůsobujeme aktuálním potřebám dětí. Mezi hlavní témata, kterým se budeme věnovat, patří: 

porozumění vlastním emocím a pocitům druhých, zvládání hněvu, strachu a smutku, pomoc (její přijímání a poskytování), předvídání 

reakcí druhých, spolupráce 

 

 

 

 
Objednávka a platba kurzu probíhá přes obchodní centrum MU: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/fss/ 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu:  lektorikurz@volny.cz 

 

 

 

  

        . 
                       

        

 Lektoři kurzu:  

 Bc. Veronika Šromová  

 

   

 

Dokončuje magisterský program psychologie na 

Fakultě sociálních studií MU v Brně. Zabývá se 

problematikou sociálně-emočního učení ve 

školním prostředí. V rámci této oblasti 

absolvovala několik specializovaných kurzů 

(Druhý krok, výcvikový kurz v Arménii). Rovněž 

je držitelkou osvědčení v kompletní krizové 

intervenci. Zkušenosti má také s prací s nadanými 

dětmi, vedením muzikoterapeutických workshopů 

s dětmi na psychiatrickém oddělení FN Bohunice 

a sociálně-emočních kurzů pro děti v NGO New 

Light v Indii.  

 

  

Mgr. David Macek 

 

 

 

Studuje doktorské studium psychologie na Fakultě 

sociálních studií MU v Brně, kde se v rámci 

Centra rozvoje nadaných dětí podílí na tvorbě 

socio-emoční testové baterie. Vedle toho působí 

jako školní psycholog na základní škole a má také 

za sebou několikaletou praxi v pedagogicko-

psychologické poradně. V rámci dalšího 

vzdělávání absolvoval několik akreditovaných 

diagnostických kurzů, má zkušenosti s vedením 

dětských seberozvojových skupin a dlouhodobě se 

vzdělává v rámci sebezkušenostního 

terapeutického výcviku v Gestalt modalitě.                             
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