
Kurz třídního managementu se zaměřuje na posilování schopnosti
učitele organizovat třídní prostředí pro žáky i pro sebe efektivně,
smysluplně a bez vyčerpání zbytečné energie. Učitelé zde budou mít
prostor zažít a vyzkoušet řadu strategií třídního managementu a poté
diskutovat a reflektovat svůj prožitek a jejich užitek. Cílem těchto strategií
je získat více času pro samotné učení a vytvořit příležitost pro žáky
rozvíjet se ve své sebeorganizaci.

Kurz Třídní management 

Kontaktní osoba pro organizační zajištění (obsazenost kurzu, platby, ubytování a strava,
osvědčení aj.): Petra Koldinská, p.koldinska@jobvzdelavani.cz, tel.: 604 611 977 

www.jobvzdelavani.cz / www.jobiblog.cz 

„Kdyby veškerá práce učitele byl tento sendvič, třídní
management by byl toustový chléb. Chutná náplň by pak
byla samotná výuka, vzdělávací obsah, vztahy s žáky aj.
Chléb sám o sobě netvoří chutný sendvič, ale bez něj by

to byla jen nevzhledná hromádka na talíři."

Letní škola - pobytová část: pondělí 21. – středa 23. srpna 2023
            Místo pobytu: Hotel Rýzmburk, Žernov – Rýzmburk 5, 552 03

Další výukové dny: úterý 26. září a středa 25. října 2023
            Místo dalších výukových dnů: Sídlo JOB – spolek pro inovace, Pražská třída 1/46, Hradec Králové

Rozsah: 40 hodin (5 vzdělávacích dnů po osmi hodinách)

Lektorky: Mgr. Barbara Pospíšilová, Mgr. Kateřina Mannová

Cena: 14 500 Kč
V ceně je zahrnuto ubytování a plná penze v pobytové části kurzu. V dalších dnech je zajištěno
občerstvení včetně oběda. Účastníci získají přístup ke zdrojům k tématu a sadu učebních materiálů.

Kurz je akreditovaný. Pro získání osvědčení je potřeba min. 80% účast na vzdělávacích dnech.

Termíny:

Pro koho je kurz určen: učitelé ZŠ a SŠ. Obsah kurzu není koncipován pouze pro třídní
učitele, naopak více než dvě třetiny náplně kurzu tvoří témata a strategie, které mohou
využívat učitelé  v běžné výuce.

Letní škola 
+ 2 dny v průběhu školního roku

mailto:p.koldinska@jobvzdelavani.cz
http://ryzmburk.cz/
https://www.google.com/maps/place/JOB+-+spolek+pro+inovace/@50.206415,15.7970062,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbf2ae819f4590a67?sa=X&ved=2ahUKEwjzjaWBxbr6AhWBKewKHSw4CEcQ_BJ6BAhQEAU


Mgr. Kateřina Mannová pracuje jako učitelka anglického jazyka na
druhém stupni a jako zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání
na základní škole ve Velkých Hamrech. Má osmnáctiletou
pedagogickou praxi na pozicích učitelka druhého stupně, učitelka na
střední škole a ve výuce dospělých. Ve své práci se zabývá intenzivní
podporou učitelů, např. v práci s cíli, třídním managementem                
a podílí se i na implementování metody Positive Behavioral Support
and Interventions, která se zabývá pozitivní podporou očekávaného
chování. Je maminkou tří dětí.

Mgr. Barbara Pospíšilová pracuje ve JOBu – spolku pro inovace ve
vzdělávání jako lektorka a mentorka a současně vyučuje na katedře
pedagogiky a psychologie na UHK. Má třináctiletou pedagogickou
praxi jako učitelka prvního a druhého stupně. Dále tři roky působila
jako učitelka pedagogiky, psychologie a vedla odborné praxe na
střední pedagogické škole. Všechny roky byla zároveň třídní
učitelkou. Čtvrtým rokem studuje doktorské studium na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na oblast třídního
managementu. Je maminkou čtyř dětí.

Třídní rutiny a jejich zavádění, posilování pozitivního chování, ztišování, pozdní příchody,
organizace skupinové práce, pravidla a hranice, komunikace ve třídě aj.

„Magický první týden” neboli čím připravenější přijde učitel v září, tím více času ušetří          
v průběhu roku.

Delegovat, delegovat a delegovat, neboť „Pokud jsi po hodině unavenější než tvoji žáci, je
zde prostor pro změnu.” (D. Wiliam).

Organizace prostoru, který podporuje dosažení učebních cílů.

Když strategie třídního managementu nefungují aneb jak řešit, když žák nereaguje            
 na způsob, jakým třídu nyní vedu.

Učitelské vychytávky, které nám umožňují zvládnout organizaci v učitelské práci snadněji.

Na kurzu se budeme věnovat mimo jiné těmto tématům:

Kontaktní osoba pro náplň kurzu: Barbara Pospíšilová,
b.pospisilova@jobvzdelavani.cz, tel.: 777 654 967

Lektorky:

P ř i h l á š e n í  z d e
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