VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A
ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA
POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA
si Vás dovolují pozvat na kurz

PSYCHOLOGIE – AKTUÁLNÍ TÉMATA

Přinášíme vám další z kurzů psychologie s velmi aktuální tématikou. Dozvíte se, kde se berou
předsudky a jak nás ovlivňují, jaký smysl a význam mají tradice v dnešním světě, zda se
člověk jako dobrý nebo zlý už narodí, jak vznikají konflikty a jak je možné je řešit.

VISK - Jezuitská kolej, Barborská 51, 284 01 Kutná Hora
Přednášející:
Mgr. Jana Mikšovská,
ARC - VŠPSV

Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut

a 15 minut

přestávka). Celý kurz je rozdělen do pěti přednášek, tedy jeho celkový rozsah je 20
vyučovacích hodin
Místo konání kurzu: VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora
Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15
Termíny konání kurzu: 15.3., 5.4., 10.5., 31.5. 2016, 7.6.2017
Cena za kurz: 750,- Kč
Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz

Obsah kurzu Psychologie – aktuální témata
1. setkání – 15. 3. 2017
Název přednášky: Xenofobie a předsudky
Obsah přednášky: Je xenofobie přirozenou součástí lidské psychiky? Kde se berou předsudky a
jak nás ovlivňují? Dá se s předsudky a xenofobií bojovat?
2. setkání – 5. 4. 2017
Název přednášky: Tradice a rituály
Obsah přednášky: Má dodržování tradic a rituálů v dnešní době ještě nějaký smysl? Má nějaký
vliv na vztahy mezi lidmi? Nebylo by lepší, kdyby se žádné tradice a rituály nedodržovaly?
3. setkání – 10. 5. 2017
Název přednášky: Altruismus
Obsah přednášky: Je svět kolem nás zlý nebo dobrý? Rodí se člověk zlý nebo dobrý? Vyplatí se
být sobcem nebo altruistou? Jak společnost přijímá sobce a jak altruisty?
4. setkání – 31. 5. 2017
Název přednášky: Konflikty
Obsah přednášky: Kde se konflikty berou? Jak lze konflikt charakterizovat a jakými fázemi
prochází? Jaké existují možnosti řešení různých druhů konfliktů?
5. setkání – 7. 6. 2017
Název přednášky: Přednáška na aktuální téma

