Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
INTERVENCE VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ
vzdělávací akce č. 5219
akreditace MŠMT č. j. MSMT-14995/2018-1-532
URČENO:

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

OBSAH:
Opakování žádaného semináře.
Praktický seminář se zaměřuje na efektivní a účelnou intervenci ve školní třídě, kdy je třeba
dosáhnout změny chování žáků a obecného klimatu ve školní třídě.
Seminář vychází z dlouhodobé zkušenosti lektora při řešení praktických situací ve školách po celé
ČR a také ze současných výzkumů dynamiky školní třídy, publikovaných v odborném tisku.
V průběhu semináře se účastník může zamýšlet nad konkrétní třídou; v druhé části semináře
se praktické zásady uplatní při přípravě vlastního postupu v konkrétní škole.
Cílem semináře je také zdůraznění hlavních úskalí intervenční práce jako nejsložitějšího
pedagogicko-psychologického postupu s kolektivem školní třídy.
Celý seminář je provázen skutečnými kazuistikami z práce se školní třídou.
1. Dynamika školní třídy - hlavní faktory dynamiky, historie, hierarchie, struktura skupiny;
2. Charakteristika intervence ve školní třídě - sběr informací a základní zásady intervence
školní třídy a její struktura;
3. Intervenční práce a její úskalí - patologie vztahů a ve třídě možnosti změny, klima školní
třídy, limity intervence;
4. Příprava intervence, základní modelový postup - faktory ovlivňující úspěch intervence
a krokování postupu pedagoga;
5. Kontrola úspěšnosti intervence - jak hodnotit úspěch při intervenci, možnost zpětné vazby
a evaluace, případně možnost další návazné intervence.
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 7. června 2019

ČAS:

8.30 – 15 h (prezence a přístup do učebny od 8 h); přestávka na oběd

MÍSTO:

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

CENA:
UZÁVĚRKA:

1 450 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH
24. 5. 2019 (kapacita počtu účastníků je omezena)
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Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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