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POZVÁNKA
DIAGNOSTIKA TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ
(PRÁCE S DOTAZNÍKY B–3, B–4)
vzdělávací akce č. 9418
akreditace MŠMT č. j. MŠMT 10672/2016-1-223 Audendo
URČENO:

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

OBSAH:
Seminář v technikách poznávání struktury a dynamiky třídních kolektivů.
Práce s dotazníky B-3 a B-4 a dalšími nástroji pedagogicko–psychologické
diagnostiky.
Absolvování kurzu umožní pedagogům (především výchovným poradcům a školním metodikům
prevence) bezproblémové a etické užití nástrojů ve třídě a dobrou analýzu výstupů pro potřeby
školy, které lze účinně využít v rámci primární prevence sociálně patologických jevů.
Absolventi semináře obdrží osvědčení s oprávněním používat dotazníky B-3 a B-4.
1/ V teoretické části se seznámíme s metodami poznávání vztahů mezi žáky a měření klimatu
školní třídy, zaměříme se i na klinické nástroje v rukou pedagoga.
2/ V praktické části si představíme použitelné nástroje pro pedagogy všech stupňů škol.
Prakticky se naučíme pracovat s dotazníky B-3 a B-4 a ukážeme si, jak je vyhodnocovat
a především jak analyzovat výstupy.
Nemalá pozornost je věnována etické stránce použití diagnostických nástrojů.
LEKTOR:
PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor. Externě působí na PdF a FF Karlovy
univerzity v Praze.
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.
TERMÍN:

pátek 19. října 2018

ČAS:

9 – 15 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h)

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262 –
23. budova areálu Svit (vchod vedle restaurace Prašád);
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

CENA:

3 000 Kč; nejsme plátci DPH

S SEBOU:

kalkulačku

UZÁVĚRKA:

10. 10. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

