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SOCIOKLIMA
ONLINE DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ
PRO OKAMŽITÝ KOMPLEXNÍ OBRAZ O TŘÍDĚ

Společnost SOCIOKLIMA, s.r.o.
se věnuje již 10 let práci v oblasti
podpory zdravého sociálního klimatu
školních tříd a škol prostřednictvím
online diagnostiky vztahů ve třídě,
navazujících preventivních či
intervenčních programů
vzděláváním pedagogů
v akreditovaných kurzech
práci s rodiči.
Seznamte se a využijte ověřenou metodu
SOCIOKLIMA ke zmapování a zlepšení
vztahů ve třídě zde.

Co je naším cílem?

PŘIHLASTE SE

Pomáháme školám předcházet projevům rizikového
chování ve školním prostředí, jako je nekázeň,
rušivé chování, agresivita, záškoláctví a šikana.

na akreditovaný kurz

Specifické dovednosti
pro práci s metodou

Program SOCIOKLIMA je moderním nástrojem sociálně
pedagogické diagnostiky a slouží jako východisko pro
specifickou primární prevenci i intervenci.

SOCIOKLIMA
Více informací

Péče o zdravé prostředí ve třídě, zdravé sociální klima třídy
umožní nastavit inspirující, podnětné a bezpečné podmínky
pro učení. To ovlivňuje jak výkon žáků, tak učitelů.

Naše zkušenost ?

Jako ředitel školy jsem získal přehled o tom,

"Práce s dotazníky a zejména výsledky šetření

jaká je situace ve třídách, kde je nutná včasná

nás natolik zaujaly, že jsme do dotazníkového

prevence,

šetření

a

vyžadující intervenci. Ve spolupráci s třídními

vzájemných vztahů ve třídách zapojili všechny

učiteli jsme tyto podklady využili pro další práci

třídy od 2. do 9. ročníku.

se třídami."

mapující

strukturu

chování

kde

naopak

jsou

už

problémy

Milan H., ředitel školy
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JAKÉ JSOU VÝSTUPY DETAILNÍ ON-LINE DIAGNOSTIKY?
Základní diagnostika třídy poskytuje neadresný náhled na strukturu třídy z hlediska výskytu
sledovaných kategorií chování. Popisuje míru sociálního začlenění žáků a nabízí orientační
strukturu navazujících programů. Ukázka
Po proškolení v uvedeném programu získáte bezprostředně po ukončení dotazníkového šetření
následující výstupy, které obsahují doporučení pro další práci se třídou, skupinou žáků nebo
s jednotlivcem.
Podrobná diagnostika třídy obsahuje
kompletní náhled na strukturu třídy
s uvedením konkrétních jmen a počtu
získaných voleb dle sledovaných
kategorií chování s doporučením pro
další práci. Ukázka 1, Ukázka 2

ŽÁK

Sumář voleb (SV), tj. tabulka
s numerickým vyjádřením počtu
získaných voleb všech žáků. Umožňuje
sledovat profily jednotlivých žáků.
Ukázka
Doporučení – adresná doporučení pro
práci s žáky jako jednotlivci.
Ukázka

TŘÍDA

PROŠKOLENÝ
EXPERT

RODIČE

Karty žáků shrnují informace o konkrétním
žákovi – jeho profil získaných voleb
a sebehodnocení. Umožňuje porozumět cílům
chování, kladným stránkám žáků i jejich
potřebám. Slouží jako podklad pro
individuální konzultace a následnou cílenou
intervenci, případně jako podklad pro
spolupráci s rodiči.
Ukázka 1, Ukázka 2

TŘÍDNÍ UČITEL

Index sociálního začlenění – zpráva obsahuje
přehled indexů sociálního začlenění žáků
ve vrstevnické skupině na základě tří faktorů
– přijetí, zapojení, bezpečí a rozčlenění žáků
do stupňů sociálního začlenění. Slouží zejména
pro volbu efektivních opatření pro práci
s jednotlivci i třídou.
Ukázka

"Proč se mi SOCIOKLIMA líbí?
Děti popisují chování spolužáka, nehodnotí, zda s ním
chtějí kamarádit či ne a proč?
Děti popisují i vnímání sebe sama, jací by chtěli být a jací
by nechtěli být – poodkryje nám to pohled žáka na sebe,
jeho ideální i odmítané já a také tento pohled můžeme
porovnat s tím, jak jej vnímají spolužáci.
Chování je rozděleno do 9 kategorií – snadná identifikace
případné oběti, agresora i jedince na pozici alfa
Test je obrázkový doplněný stručným popiskem – děti si
velmi snadno představí chování, které je popisováno.

Test je on-line a výsledky jsou zpracovány
automaticky, bezprostředně po ukončení
dotazníkového šetření.
Výstupy (výsledky) jsou odstupňované – nejvíce
vidí proškolený expert, který kompetentní
k interpretaci výsledků, návrhů a případných
doporučení ke změně.
S výstupy je možné dále pracovat – s celou třídou,
prezentovat je rodičům, učitelskému sboru
a podporovat žáky ke změně chování."
Lenka R., školní psycholožka

