Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
WORKSHOP PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGY
vzdělávací akce č. 5422
akreditace MŠMT č. j. MSMT-1144/2020-4-96
URČENO:

školním psychologům a školním speciálním pedagogům ZŠ a SŠ

TERMÍN:

čtvrtek 16. června 2022

ČAS:

9.00 – 15.15 h (prezence 8.30 - 9 h)

MÍSTO:

Zlín, budova MSI, náměstí T. G. Masaryka 1281, 4. budova nad
Kongresovým centrem; parkování doporučujeme na parkovišti na ulici
Březnická pod Zimním stadionem nebo u Obchodního domu

LEKTOR:
PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor.
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. Externě působí na PdF a FF Karlovy univerzity v Praze.
Člen výboru české sekce Asociace školní psychologie (člen mezinárodní ISPA) a Asociace supervizorů
ve školství.

OBSAH:
Praktický workshop má pomoci specialistům (psychologům, speciálním pedagogům) všech typů
škol v jejich práci. Odborná pomoc je určena především těm specialistům, kteří systematicky
pracují s problematickými třídami či problematickými dětmi.
V průběhu dílny frekventanti získají informace o legislativních opatřeních, dokumentaci,
diagnostických nástrojích pro jejich práci, základy intervenčních metod pro práci se třídou, ale
i pro práci s jednotlivcem, základy krizové intervence a nejcitlivějších místech v jejich práci.
Pro frekventanty je také připravena kazuistická část, využitá situacemi přímo ze školy nebo
modelovými situacemi a jejich řešením. Závěr je věnován technikám prevence syndromu
vyhoření v každodenní praxi tohoto specialisty.
1. Náplň činnosti školního specialisty (školního psychologa, školního speciálního
pedagoga) dle vyhlášky a zákona (nejnovější stav legislativy, zkušenosti z projektu ESF).
2. Dokumentace školního specialisty (doporučené materiály – deník, kartotéka, zprávy
z PPP či SPC, systém spolupracujících institucí v rámci náplně činnosti, psaní zpráv
z vyšetření).
3. Nástroje diagnostiky školního specialisty (základní portfolio diagnostických nástrojů
- studijní styl, diagnostika tříd, sociální opora, autodiagnostika pedagogů).
4. Základny intervenčních metod v práci školního specialisty (základy posilování
pozitivních vztahů ve třídě, prevence patologie školní třídy, pravidla a zásady intervence
ve třídě).
5. Metodická pomoc ostatním pedagogům školy (formy spolupráce s pedagogy, formy
poradenství, boj se syndromem vyhoření, týmování sborovny, supervizní činnost).
6. Zátěžové situace v práci školního specialisty (workshop s kazuistikami).
CENA:

1 590 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

6. 6. 2022

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

