Problémy s chováním a lehčí formy poruch chování
1.
K prevenci a řešení rizikových jevů ve školách / Ondřej Andrys – cze
In: Školní poradenství v praxi : nový odborný časopis pro poradenské pracovníky
-- ISSN 2336-3436 -- Roč. 4, č. 2 (2017), s. 10-12.
Česká školní inspekce se v rámci svých činností dlouhodobě věnuje problematice
prevence a řešení rizikových jevů a výsledky prezentuje ve veřejně dostupných
zprávách. Náměstek ústředního školního inspektora v článku poskytuje pohled na
současnou situaci v mateřských, základních a středních školách, zejména z
hlediska vytváření podmínek pro ochranu dětí a žáků před projevy rizikového
chování. Na základě zjištění z inspekční činnosti v roce 2015/2016 uvádí
doporučení.
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2.
Stop šikaně ve škole! / Helena Chvátalová – cze
In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách
a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 24, č. 5 (květen) (2017), s. 14-15.
Informace o celostátní konferenci STOP šikaně ve škole - nový souboj s
nešvarem konané 22.3.2017. Situace v základních a středních školách, šikana
učitele a kyberšikana. Situace v mateřských školách: výskyt šikany je zde
dlouhodobě nízký. Problém řešilo jen 1,5% mateřských škol. Prevence rizikového
chování v mateřských školách spočívá především ve vytváření pozitivního
školního a třídního klimatu a ve vytváření vztahových pravidel ve třídě. Práce se
vztahy a klimatem se doposud jeví jako účinná, přesto je doporučeno důsledně
využívat metodická doporučení MŠMT v případech výskytu šikany mezi malými
dětmi.
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3.
Osobnostní faktory v etiologii rizikového chování studentů středních škol = /
Stanislav Pelcák, Stanislava Hoferková, Václav Bělík -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa -- ISSN 0555-5574 -- Roč. 50, č. 4
(2016), s. 334-344.
Přestavení cílů, metod a výsledků pilotního výzkumu, který je součástí
rozsáhlejšího výzkumného projektu zaměřeného na chování ovlivňující zdraví v
dospívání. Pilotní studie se věnovala interakcím vybraných rizikových a
projektivních faktorů rizikového chování adolescentů (žáků středních odborných
škol Pardubického kraje). Sledovala např. vztah mezi psychickou odolností a
symptomy rizikového chování a deprese. Výsledky mimo jiné potvrdily
předpokládaný projektivní vliv smyslu pro soudržnost.
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4.
Rola žiaka pri šikanovaní a jej súvislosti s percipovanou sociálnou oporou
/ Iveta Schusterová, Mária Dědová, Vladimír Dočkal -- slo -- Obsahuje
bibliografické odkazy
In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi -ISSN 0009-062X -- Roč. 61, č. 2 (2017), s. 183-197.
Částečné výsledky slovenské studie v rámci mezinárodního výzkumného projektu
Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní šikany. Zúčastnili se
jí žáci 6. ročníků základních škol. Podle usuzování vrstevníků lze více než
polovinu dětí považovat za účastníky šikany. Častěji se jí účastní chlapci, a to jak
v roli agresorů, tak v roli obětí. Dívky bývají častěji ochránkyněmi šikanovaných.
Role žáka v procesu šikany závisí na pociťované sociální podpoře, především v
chlapecké skupině. Role oběti souvisí s nejméně pociťovanou podporou ze strany
spolužáků, zatímco nejvyšší podporu mají chlapci - ochránci obětí.
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