Botič o.p.s. Vás zve na seminář PhDr. Jana Svobody
Téma: JAK ÚČINNĚ MOTIVOVAT ŽÁKY A STUDENTY PRO ŠKOLNÍ ČINNOSTI
Termín a místo konání: čtvrtek 25. 4. 2019, ZŠ Na Beránku
Doba konání: 9:00 – 9:30 prezence účastníků, 9:30 – 13:30 seminář
Obsah přednášky:
Jedním z problémů současného školství je snížená hodnota důvěry mezi vyučujícími a žáky (studenty).
Důsledkem je nižší zájem žáků (studentů) o výuku a vyšší výskyt kázeňských problémů. Cílem semináře je
seznámit účastníky s technikami, které obohatí výuku o osobní témata žáků tak, aby nebyla narušena
vyučovací hodina, její cíl a v časové dotaci do 20 minut došlo k větší propojenosti mezi žáky (studenty) a
učitelem. Tyto techniky jsou univerzální a dají se použít téměř v každém předmětu. Výsledkem je zvýšení
motivace žáků (studentů) pro školní činnosti.
Předávané informace vycházejí z více než 20 letého výzkumu a dlouhé odborné praxe lektora.
O lektorovi:
PhDr. Mgr. Jan Svoboda
Praxe:
2004 – dosud Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
v Ostravě
1992 – 2004 Rodinná poradna, Přerov
1986 – 1992 Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín, ředitel poradny a samostatný psycholog
Odborné zaměření:
Pedagogická a školní psychologie, Závislosti, Motivace nemotivovaných, Skupinové jevy, Atmosféra třídy
S sebou: psací potřeby a poznámkový blok
Určeno prioritně pro: učitele ZŠ, SŠ, mimoškolní pedagogy a vychovatele školních družin. Na seminář se
přesto může přihlásit každý, kdo má o danou tematiku zájem.
Účastnický poplatek: 500 Kč. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení. Po přihlášení bude škole vystavena
faktura.
Akce je akreditována MŠMT.
NA SEMINÁŘ JE POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
On-line přihlášku najdete od 13. 2. 2019 na adrese www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/pro-pedagogy
Adresa konání: ZŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51, Praha 12 - Modřany
Spojení: ze stanice metra Želivského (A), Kačerov (C) bus 150 a ze stanice metra Smíchovské nádraží (B) bus
190 do zastávky Pavelkova.
Pořadatel: Botič o.p.s.
Kontaktní osoba: Tomáš Hodina, tel.: 271 750 556 / 604 961 016, e-mail: hodina@toulcuvdvur.cz

