Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
MANAGEMENT ŠKOLNÍ TŘÍDY
vzdělávací akce č. 6318
akreditace MŠMT č. j. MSMT-33480/2016-1-927
URČENO:

pedagogům, výchovným poradcům a metodikům prevence
ZŠ a SŠ,
školním psychologům a školním speciálním pedagogům

LEKTOR:
PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor.
Ve své školně psychologické praxi se zabývá dynamikou školní třídy, diagnostikou vztahů
a klimatu, sociální patologií ve školním prostředí a její prevencí, krizovou intervencí ve škole.
Autor publikací „Diagnostika školní třídy. Skupinová práce se třídou.“, „Pedagogicko
psychologická diagnostika.“, „Praktikum školní psychologie“ aj.
Externě působí na PdF a FF Karlovy univerzity v Praze.
OBSAH:
Seminář poskytuje základní orientaci v nástrojích vedení dětského kolektivu – školní
třídy.
Pedagogům často chybí nástroje, jak kromě výuky také směrovat školní třídu. Budeme se
zabývat motivačními aktivitami, intervenčními postupy vůči třídě, setkáme se informativně i se
základními diagnostickými nástroji.
Prostor bude věnován i kazuistikám, které si účastníci přinesou ze svých škol.
1. Učitel a jeho třída
školní třída jako sociální skupina; dynamika třídy; struktura a hierarchie třídy;
psychodynamický model třídy; dotazník – Pyramida; klima třídy a manažerské dovednosti
pedagoga
2. Učitel jako diagnostik vztahů ve své třídě
diagnostika vztahů ve třídě a její využití; zásady pro diagnostiku vztahů;
3. Učitel jako poradce
práce s třídou – možnosti a příležitosti; vstupy do třídy – úrovně vstupů (vedení třídy,
prožitková hodina, tematika, intervence, …)
Doporučená literatura.
Získané zkušenosti se základními nástroji třídního managementu mohou absolventi
okamžitě aplikovat v praxi, především v rámci primární prevence sociálně
patologických jevů.
TERMÍN:

úterý 15. května 2018

ČAS:

9 – 14 h (prezence 8.30 – 9 h)

MÍSTO:

Praha, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4,
Francouzská 56, Praha 10 - Vinohrady
(zastávka tramvaje „Jana Masaryka“ na Francouzské ul.)

CENA:

1 300 Kč; nejsme plátci DPH

IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

UZÁVĚRKA:

4. 5. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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