Mgr. KRČMÁŘOVÁ Barbora, DiS.
Rodné příjmení:
Stav:
Datum narození:
Místo narození:

Dvořáková
vdaná, dcera Karolína
6. 11. 1975
Praha

Profesní zkušenosti:
2005-?

2004 - 2005

1998 - 2000

1994 - 1995

Institut pedagogicko-psychologického poradenství psycholog
 realizace projektu ESF: Školní poradenská pracoviště
ZŠ Jižní - školní psycholog
 diagnostická a terapeutická práce s žáky, rodiči a učiteli
 práce s třídním kolektivem – prevence šikany, závislostí a jiných
patologických jevů
 diagnostika a náprava specifických poruch
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy sociální pracovnice
 tvorba anamnéz
 rozhovory s klienty
 skupinová terapie
 práce s adoptivními rodiči
Machek, s. r. o. - asistentka daňového poradce
 zajišťování chodu kanceláře
 organizace schůzek
 komunikace s klienty
 styk s bankou a ostatními úřady
 vedení podvojného účetnictví, fakturace apod.

Vzdělání:
2000 - 2005

1995 – 1998

1990 - 1994

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
studijní program Psychologie, obor Psychologie - speciální
pedagogika, titul: Mgr.,
téma diplomové práce: Kresba dítěte mladšího školního věku
Sociálně právní akademie, Vyšší odborná škola
titul: diplomovaný sociální pracovník,
téma absolventské práce: Náhradní rodinná péče
Střední průmyslová škola dopravní

Kurzy a školení:
2005
2004

Supporting Your Dyslexic Child – 1 měsíční kurz, Severní Irsko
(Belfast)
Test stromu – 16 výcvikových hodin, vedoucí Dr. Altman

2004

Kurz videotréninku interakcí – 24 výcvikových hodin, SPIN

2003

První pomoc při šikanování, vedoucí Dr. Kolář

2003

Výcvik v metodě Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina
– 80 výcvikovách hodin, vedoucí Dr. Pokorná

2003

Úvod do systemické terapie

2002 - 2003

Psychologie písma

2000

Kurz MS Visual Basic C++

1999

Kurz Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core Technologies

1999

Kurz Administering Microsoft Windows NT 4.0

1998

Kurz MS Office – Word, Excel

1998

Kurz psychosociální analýzy

1996

Kurz nonverbální komunikace

1994 -1998

Anglický jazyk – maturitní zkouška + 5 semestrálních zkoušek

1994

Řidičský průkaz skupiny B

Stáže a další praxe:
2006 -?

1998 - ?

1995 2003

Centrum nadání, o.s. – psychologická diagnostika nadaných
dětí
 aplikace psychotestů
 rozhovory s rodiči
Publikace článků
 časopisy: Children´s Disability, Kaleidoskop, Maminka, Sociální
politika
 Diagnostický ústav Praha 4 – 3 týdenní souvislá praxe
 Obvodní úřad, Oddělení péče o děti Praha 4 – 3 týdenní souvislá
praxe
 Středisko výchovné péče Praha 4 – ½ roční praxe
 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – ½ roční
praxe
 Kojenecký ústav Praha 4 - ½ roční praxe
 Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 4 – 1 roční stáž
 Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 – 14 denní souvislá
praxe
 Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 10 – vedení skupinky
dětí s SPU a SPCH
 Krizová intervence při povodních roku 2002
 Vedoucí na dětských táborech – zejm. pro děti s ADHD

Zájmy:






Práce s lidmi
Grafologie a jiné projektivní kresebné techniky
VTI – videotrénink interakcí
EEG Biofeedback
Kultura, cestovíní, sport



Adasek Award - 1. místo v soutěži mladých umělců České
pediatrické společnosti
Člen České pediatrické společnosti

Jiné:


