Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN
vzdělávací akce č. 4420; akreditace MŠMT

č. j. MSMT-34544/2019--3-1078

Šablony – OSR, Inkluze, 8h
URČENO:

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

TERMÍN:

pátek 4. prosince 2020

ČAS:

9 – 15 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h); 8 vyučovacích hodin;
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

LEKTOR:
PhDr. Richard Braun, Ph.D.

Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor. Externě působí na PdF a FF UK.
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 zaměřený na oblast třídnické práce v roli třídního učitele.
•
Seznámíme se smyslem třídnické práce v podobě třídnických hodin.
•
Uvědomíme si, jakou roli hraje třídní učitel v ovlivňování klimatu třídy.
•
Ukážeme si, jak nastavit třídnické hodiny smysluplně a jak docílit motivace žáků při
třídnické práci.
•
Jak řešit krizové momenty/témata třídy v rámci třídnických hodin.
1. Způsob vedení třídnických hodin
Zásady vedení třídnických hodin. Pravidla společné práce. Kompetence pedagoga a kompetence žáků.
Osobnost třídního učitele. Třídní učitel v roli sociálního manažera.
2. Struktura třídnické hodiny
„Rozehřívací“ nebo „zklidňující“ aktivity. Uvedení do tématu (senzibilizace). Vlastní aktivita (diskuse,
nácvik, realizace techniky apod.). Transfer. Reflexe.
3. Témata v rámci třídnických hodin, typy aktivit
Seznamovací hry, hry na stanovení pravidel, hry zaměřené na identitu třídy, hry na posílení vztahů ve
třídě, aktivity na řešení specifických potřeb skupiny, řešení aktuálních problémů a práce na vztazích,
prevence rizikového chování, komunikační techniky, sebepoznávaní i poznávaní druhých s jejich
odlišnostmi, sebeovládání, aktivity na čtení emocí a práce na emocích, vzájemná tolerance projevu
a chování, posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry.
4. Příklady aktivit na jednotlivá témata třídnických hodin
Praktické ukázky „rozehřívacích“ aktivit, ukázky tematických aktivit, ukázky zpětné vazby, ukázky
zarámování tematických aktivit.
5. Přínosy a úskalí třídnických hodin
Přínos třídnických hodin. Úskalí třídnických hodin. Na co si dát pozor. Problémové situace – co teď?
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CENA:

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

UZÁVĚRKA:

25. 11. 2020 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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