Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Pedagog 21. století
Pozvánka na metodické setkání

třídních učitelů a výchovných poradců / typologie MBTI 1
Termín: 12.

10. – 13. 10. 2018

Celková časová dotace:
Místo konání:
Elektronická přihláška:

Prezence + ubytování od 8:30, zahájení v 9:00 hodin.
Předpokládané ukončení druhý den 16:30.

16+4 hodin
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma
http://www.zvas.cz/katalog

Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce v týmu
Lektor: Mgr. Jiřina Majerová




Třídnictví / Výchovné poradenství



PODMÍNKY ÚČASTI

Časový rozsah: 20 hodin

Úvod, seznámení se / Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem?
Příklady ze života / Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi?
Úvod do MBTI a teorie typů / Z čeho vychází?; a etika jejich používání / Jak eliminovat škatulkování?
Dynamika a vývoj typu / Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu?
Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni - příjem; Te, Ti, Fe, Fi - rozhodování / Jak se projevují?
V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce?
Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti / Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme?
Hledání vlastních preferencí psychických funkcí.
Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce / Jak se na MBTI podívat zjednodušeně?
Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled / Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou?
Můj osobnostní typ z hlediska MBTI / Jak využít silných stránek svého osobnostního typu?
Reflexe, zpětná vazba








Co každý účastník získá?
Sadu textů umožňujících porozumění
základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku
vlastního typu.
Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání
a umožňuje lépe stanovovat si rozvojové
cíle.




Co se po mně bude chtít?
„Být na příjmu“ - věnovat pozornost
informacím, které budou přicházet ve formě konkrétních příkladů z praxe i skrze
teoretický základ, o který se tyto praktické
zkušenosti opírají.
Analyzovat příchozí informace, porovnávat je se svou zkušeností a kriticky
vyhodnocovat jejich užitečnost pro rozvoj
sama sebe.

Co se po mně nebude chtít?
Abych vyplňoval/a nějaký dotazník
a nějak se tím „zaškatulkoval/a“.
Abych se účastnil/a aktivit, ve kterých
bych se musel/a před ostatními nějak
odhalovat.
Abych hrál/a nějaké sociálně-psychologické hry jen proto, abychom se pobavili.

Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se
pracovat se svými silnými stránkami.
Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim
proto raději vyhýbáme.
Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé
prosperitě obou stran.

Mgr. Jiřina Majerová je psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem, členka expertní rady v projektu Pomáháme školám
k úspěchu - The Kellner Family Foundation. Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Je držitelkou osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC (CAPT, USA 2010)
a mezinárodních certifikátů Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).
Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Portál
2007). Mezi její zájmy patří aktivní pobývání v horách (Himaláje), provozování hudby, zpěvu a tance. Je začínající učitelkou “Dances of
Universal Peace”, vede tance jak s dospělými, tak s dětmi.

Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“.
Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky:
 absolvovat stanovený počet 20 hodin
 splňovat požadavky na cílovou skupinu: střední management základních a středních škol Jihočeského kraje
o učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého
vedoucího o formální delegování k účelu účasti na metodickém setkání
o výchovní poradci a metodici prevence rizikového chování
o koordinátoři ŠVP / IT / EVVO

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
pracoviště Tábor, Komenského 2235

PhDr. František Rozum
metodolog DVPP

 +420 774 431 223
rozum@zvas.cz
http://ikap.zvas.cz

