Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
TŘÍDNÍ KLIMA
vzdělávací akce č. 11818
akreditace č. j. MSMT-29049/2017-1-1130
URČENO:

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

„Úkolem učitele je vytvořit takové klima, aby práce žáky bavila a on mohl pracovat co
nejméně. Takže abyste mohla být líná učitelka, musíte být chytrá učitelka,“ říká Robert Čapek
v rozhovoru pro iDNES.cz.
OBSAH:
Kvalitní a bezpečné klima ve třídě je podmínkou úspěšného vzdělávání a je výsledkem
systematické péče všech vyučujících, zejména třídních učitelů, ve spolupráci s žáky a rodiči.
Učitelé se snaží ve svých třídách získávat zpětnou vazbu od žáků a studentů. Jeden
z nejúčinnějších způsobů je měření třídního klimatu a realizace sociometrického měření.
Účastníci se seznámí s pestrými způsoby měření klimatu a s nejčastěji používanými nástroji.
Seznámí se s tím, jak výsledky interpretovat a vyvodit z měření správné pedagogickopsychologické závěry.
•

Co je to třídní klima?

•

Jak podporovat bezpečné klima třídy?

•

Jak klima třídy měřit a analyzovat

•

Jak interpretovat výsledky měření

•

Sociometrie a její využití

•

Suportivní edukace, podporující klima

•

Shrnutí problematiky, příklady z praxe

LEKTOR:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D. – školní psycholog, učitel, didaktik; autor knih pro učitele Líný
učitel – Jak učit dobře a efektivně, Učitel a rodič, Třídní klima a školní klima, Moderní didaktika
aj. Dlouhodobě se věnuje otázkám vzdělávání, zejména třídnímu a školnímu klimatu,
ale i didaktice, kázni ve třídě, otázkám spolupráce s rodiči a dalším tématům.
TERMÍN:

středa 12. prosince 2018

ČAS:

9 – 15 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h);
počítáme s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Pedagogicko-psychologická poradna, Františkánská
ulice 1256. Parkování doporučujeme u vlakového nádraží.

CENA:
UZÁVĚRKA:

1 100 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH
5. 12. 2018 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)
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Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.

IČ 75188953
www.blechova.cz

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

