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Anotace a cíle semináře

Možná se ptáte, k čemu je pedagogům seminář o lhaní? 

Upřímně – kolik lží denně slyšíte anebo o pravdivosti sdělení alespoň pochybujete? 
Lžou nám žáci, jejich rodiče (zákonní zástupci), kolegové, nadřízení (podřízení). 
A to je jen ta pracovní část našeho života…

Jedním z cílů semináře je naučit účastníky rozlišovat, o jakou podobu lhaní se 
jedná, protože jde o klíčovou dovednost pro eliminaci či redukci dalšího lhaní.

Bez rozpoznání pravé příčiny je možné lhaní pouze potlačit či „donutit“ dotyčného 
lépe lhát. Člověk nelže jenom tak, někdy chce něco získat, jindy zase něco skrýt. 
Proto je dalším cílem semináře ukázat účastníkům, jaké alternativy mohou 
„lhářům“ nabídnout, čím je motivovat, aby se nebáli říkat pravdu a jak se dá 
„zisku“ dosáhnout i jinak než lží.

Seminář se věnuje také tomu, jak jednat s člověkem, který lže, jak jeho lhaní 
odhalit a především, jak ho motivovat, aby s námi spolupracoval a příště již nelhal.

Ale vzhledem k tomu, že nelžou pouze žáci, ale i jejich rodiče či naši kolegové –
seminář neopomíjí ani tuto citlivou oblast.



Informace o lektorovi
PhDr. Lenka Svobodová

➢ Psycholožka, lektorka akreditovaných programů, externí vyučující na Pedagogické
fakultě SOU

Lektorské činnosti se věnuje více jak 17 let, své semináře nestaví na teorii, ale na
konkrétních příkladech a kazuistikách.

Její hlavní devizou jsou zkušenosti a úzké propojení s praxí (8 let pracovala jako
školní psycholožka, 2 roky v oblasti kariérového poradenství, dále jako psycholožka
v SPC a také 6 let jako učitelka). Mimo to externě spolupracuje s Pedagogickou
fakultou OSU, kde vzdělává budoucí pedagogy.

Díky své práci je v intenzivním kontaktu s pedagogy, žáky či jejich rodiči – řešila
problémy a konflikty, které školní prostředí přinášelo, komunikovala se žáky,
pracovala s třídami, pomáhala pedagogům v jejich nelehké práci, konzultovala
s rodiči, spolupracovala s OSPOD, dětskými lékaři, Policií ČR, apod.

Nejen tyto zkušenosti využívá a předává na svých seminářích, všechny jí sdělované
informace pochází z reálného českého prostředí a nabízí cesty řešení.



Realizátor vzdělávacího semináře

Tento seminář je realizován v rámci projektu:

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizátor projektu: 

Statutární město Havířov 

Více informací o projektu a jeho aktivitách:

http://www.map-havirov.cz

https://www.facebook.com/MapHavirovII/

http://www.map-havirov.cz/
https://www.facebook.com/MapHavirovII/


Organizační informace semináře:
Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit, redukovat

Datum: 18. prosince 2018

Čas: 9:00 – 13:00 hod.
(registrace od 8:45 hod.)

Místo: Městská knihovna Havířov, 
Svornosti 86/2, Havířov (budova G Magistrátu 

města Havířov, Hudební salonek, 2. patro)

Kapacita: 25 osob

Přihlášení: online přihláška ZDE

Účast na kurzu zahrnuje:

▪ Jedná se o akreditovanou vzdělávací akci
▪ Neškolní prostředí 
▪ Pracovní listy pro účastníky
▪ Možnost konzultace problému s lektorem
▪ Drobné občerstvení
▪ Osvědčení o absolvování akreditovaného 

semináře

Kontaktní osoba:

Ing. Monika Miškaříková
Magistrát města Havířov
Kancelář B-405, Odbor Kancelář primátora, 
Oddělení strategického rozvoje
Tel.: +420 596 803 189
E-mail: administrator.map@havirov-city.cz
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