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MoƟvaēní rozhovory
ve škole
P\EK L A D H A N A A N TO NÍN OVÁ

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

PrakƟcký prƽvodce osvĢdēenou metodou moƟvaēních rozhovorƽ. Kniha ukazuje, jak využívat každodenní interakci
s žáky a studenty jako pƎíležitost ke zmĢnĢ. AutoƎi popisují
dovednosƟ a strategie v podobĢ krátkých konverzací o problémech s chováním, uēením ēi ve vztazích se spolužáky vēetnĢ šikany a problémových žákƽ a studentƽ.
Konkrétní pƎíklady rozhovorƽ z praxe názornĢ ukazují, co
v komunikaci s žáky (i jejich rodiēi) Ǝíkat a co ne, s cílem podpoƎit pƎímé Ǝešení problémƽ a osobní rozvoj.
Kniha obsahuje cviēení a otázky k zamyšlení.
978-80-262-1274-4 | brož. | 184 str. | asi 379൶Kē

Stephen Rollnick, Ph.D., je jihoafrický klinický psycholog s dlouholetou praxí pƎi rozvíjení moƟvaēních rozhovorƽ, jeden z jejich spolutvƽrcƽ (s W. Millerem). Studoval a dlouhodobĢ pƽsobí ve Velké Británii, nyní jako ēestný profesor na University of Cardiī.
SebasƟan G. Kaplan, Ph.D., je britský klinický psycholog. Pƽsobil jako speciální pedagog,
v souēasné dobĢ se zamĢƎuje na práci s dospívajícími a jejich rodinami.
Richard Rutschman, Ed.D., je americký programový manažer a lektor kurzƽ moƟvaēních rozhovorƽ ve zdravotnictví, probaēních službách, ve Įremním prostƎedí.
 Tento koncept komunikaēního pƎístupu byl vytvoƎen jako nástroj pro posilování vnitƎní moƟvace u osob v nebezpeēí závislého chování. Metoda

pomáhá ēlovĢku zorientovat se ve svém problému
a dále pracovat na jeho eliminaci. Zvlášƛ je užiteēná u lidí, kteƎí se nacházejí v ambivalenci.
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Nadané dítĢ ve škole
NámĢty do výuky pro celou tƎídu
Kniha nabízí uēitelƽm návod, jak nadané dítĢ rozpoznat, protože to nemusí být vždy úplnĢ jednoduché, a jak s ním ve výuce pracovat. Rodiēƽm nadaných dĢơ se mƽže stát vodítkem
pƎi výbĢru školy.
V knize najdete návrhy systémových strategií k zajištĢní
adekvátního pƎístupu k nadaným dĢtem, které škola mƽže zaēlenit do svého vzdĢlávacího programu, a také zásobník v praxi
ovĢƎených akƟvizujících uēebních metod upravených pro potƎeby nadaných žákƽ urēený uēitelƽm k využiơ v pƎímé výuce.
Autorka se zamĢƎuje na rozvoj dovednosơ uēitelƽ individualizovat výuku pomocí akƟvizujících uēebních metod.
PƎestože kniha cílí pƎedevším na nadané dĢƟ, mƽže být využívána k práci s celým tƎídním kolekƟvem.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA
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Mgr. Jana Cihelková vystudovala uēitelství biologie a rodinné výchovy na Ped F UK.
\adu let pƽsobila jako uēitelka. Založila organizaci MéƟs – základní škola, s.r.o, kde pracovala jako jednatelka, a v souēasné dobĢ je jednatelkou spoleēnosƟ Brinar EducaƟon
Systém, s.r.o.

 Dƽležité jsou také u nadaného dítĢte také
„neintelektové faktory“. PƎedpokladem toho, že
bude žák úspĢšný, je jeho sebedƽvĢra a „pohoda“, která mu dovoluje být zvídavý, ptát se, tvoƎit

a mít odvahu pouštĢt se do úkolƽ, jejichž výsledek není zaruēen – tedy nebát se chybovat.
PhDr. Eva Vondráková, pƎedsedkynĢ
Spoleēnosti pro talent a nadání – StaN

K T É M AT U :

Nadané dítĢ
a rozvoj jeho schopnosơ
TeoreƟcká ēást této knihy pojednává o charakterisƟkách mimoƎádnĢ nadaného dítĢte, o jeho výchovĢ a o možnostech vzdĢlávání v rámci našeho školského systému. PrakƟcká ēást obsahuje testy na rozvoj jednotlivých druhƽ nadání - na logické myšlení, práci
s písmeny a slovy, prostorové vnímání, matemaƟcké schopnosƟ
ēi kriƟcké myšlení. Úlohy jsou pƎipraveny pro dĢƟ od 8 do 14 let,
ovĢƎit si své schopnosƟ mohou i Ɵ mladší nebo dospĢlí.
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