Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
HRY S PSYCHOLOGICKÝM OBSAHEM
vzdělávací akce č. 11019
akreditace MŠMT č. j. MSMT-14995/2018-1-532
URČENO:

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

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.
OBSAH:
Interaktivní seminář je určen pedagogům, kteří buď začínají či již několik let pracují s dětmi
skupinovou formou. Využití prožitkových technik - her s psychologických obsahem - je
výhodnou formou nejen primární prevence sociálně patologických jevů, ale i účinným
nástrojem managementu třídy.
Důraz je kladen na prožitek takových her samotnými účastníky, čímž se zajistí dobré pochopení
algoritmů takových technik. Součástí semináře je metodika vedení psychoher, stejně jako
nejčastější úskalí takové práce. V rámci využití skupinových technik metodiky prevence
se zdůrazňuje odlišnost od psychoterapie.
1 Užití zážitkových psychologických metod (zážitek jako formativní činitel, využití v praxi
školy)
2. Praktické absolvování některých metod (ukázková dvě sezení, sestavená podle
charakteru skupiny a jejích potřeb)
3. Metodika vedení psychoher (tři fáze vedení hry, vysvětlení, motivace, samostatná činnost
dětí a vytěžení z techniky)
4. Metodika sestavení bloku psychoher (tři kroky sestavení – rozehřívací hra, hlavní
tematická hra a její typy, závěr sezení jako prevence selhání programu)
5. Základní orientace v literatuře (vhodné techniky pro práci se třídou – specifika SŠ a ZŠ)
6. Ukázky programů, zátěžové situace v práci se třídou formou technik (etická stránka
programů a workshop pro zkušené lektory)
TERMÍN:

pátek 15. listopadu 2019

ČAS:

9 – 15.30 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h);
přestávka na oběd

MÍSTO:

Zlín, budova MSI, náměstí T. G. Masaryka 1281, 4. budova nad
Kongresovým centrem; parkování doporučujeme na parkovišti Univerzitní
park nebo u Obchodního domu

IČ 75188953
www.blechova.cz

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

CENA:

1 400 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

5. 11. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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