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POZVÁNKA
SO-RA-D – SOCIOMETRICKÁ RATINGOVÁ METODA
PRO DIAGNOSTIKU ŠKOLNÍCH TŘÍD A DALŠÍCH SKUPIN
vzdělávací akce č. 2219
akreditace MŠMT č. j. MSMT 10672/2016-1-223 Audendo
URČENO:

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

LEKTORKA:
Mgr. Karolina Homolová - speciální pedagog, poradce, terapeut, lektor
OBSAH:
Sociometricko-ratingový dotazník (SO-RA-D) autora Vladimíra Hrabala je diagnostickou
metodou určenou pro diagnostiku školních tříd a dalších skupin od 6. ročníku ZŠ. Jeho správné
použití umožňuje zorientovat se ve vztazích ve skupině, pochopit sociální interakce, které v ní
probíhají, zhodnotit míru a zdroje odolnosti této skupiny vůči vzniku sociálně nežádoucích jevů,
vytipovat ohrožené jedince atd.
Kurz seznámí s nově vydanou počítačovou verzí Hrabalova dotazníku, s možnostmi a způsoby
jeho používání, ukáže, jak zpracovat získané výsledky a jak s nimi dále zacházet.
Součástí kurzu je i školení v práci s PC programem pro snímání a vyhodnocování SO-RA-D.
➢

základní pojmy – klima třídy, hierarchie žáků ve třídě

➢

zásady diagnostiky vztahů mezi dětmi ve třídě

➢

struktura a technický popis metody SORAD

➢

vyhodnocení a interpretace výsledků

➢

práce s výstupy z dotazníků

➢

základy následné práce se třídou

Absolventi semináře obdrží osvědčení s oprávněním používat metodu SO-RA-D.
TERMÍN:

čtvrtek 14. března 2019

ČAS:

8.00 – 16.00 h (prezence a přístup do učebny od 7.30 h);
přestávka na oběd

MÍSTO:

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9

S SEBOU:

každý účastník si vezme s sebou vlastní notebook (s nabitou baterií)

CENA:

3200 Kč; v ceně zahrnuto CD s PC programem pro snímání
a vyhodnocování dotazníku, testová příručka, příručka k užívání PC
programu, dvě instrukce, záznamové a vyhodnocovací archy pro práci
s dotazníkem formou papír/tužka; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

22. 2. 2019 nebo po zaplnění kapacity semináře
kapacita počtu účastníků je omezená
Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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