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 Pozvánka na seminář pro uvádějící učitele 

LÍDREM UVNITŘ 
Termín: 15. 10. – 16. 10. 2018 Prezence + ubytování od 9:30, zahájení v 10:00 hodin. 

Předpokládané ukončení druhý den 14:00. 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma 

http://www.zvas.cz/katalog/detaily.php?id=504818 
 

 

  Lídrem uvnitř 
 Lektor: Mgr. Božena Mačáková Časový rozsah: 16 hodin 
   

Role uvádějícího učitele je v českém školství poměrně dlouze zakořeněna, mnohdy však probíhá 
na formální úrovni odehrávající se na „organizačním poli“. Pojďme společně překročit 
formalismus a získejme dovednosti pro skutečné vedení lidí; vedení, které je druhému 
opravdovou pomocí a přitom buduje rovnocenný vztah… 
 
Témata, která tvoří páteř našeho setkání 

• Moje role - uvádějící učitel 

• Charta - dohoda spolupráce 

• Očekávání - uzavření kontraktu (uvádějící učitel - začínající učitel) 

• Zákaznická matice - dodavatel - přítel - partner 

• Komunikace jako proces - role, cíle, energie 

• Pyramida budování vztahu - navázaní vztahu, zjištění potřeb, nabídka řešení, závěr  

• Styly vedení lidí - přikazování - instruování - koučování - delegování 

• Ego stavy - dotazník - transakční analýza - rodič/dospělý/dítě - komunikace v módu 
dospělý/dospělý 

• Generace - kdo jsem já a kdo jsou ti druzí (Baby Boomers, X,Y,Z - charakteristika 
generací, specifika, tipy pro partnerskou komunikaci) 

• Typy naslouchání - kosmetické, konverzační, aktivní 

• 6 technik na zvládání námitek a výmluv 
 

  Mgr. Blažena Mačáková: Od roku 1997 působím v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů jako kouč, senior trenér. Jsem certifikovaným lektorem 
CIMA Prodej A, B (Český institut pro marketing) a členem ICF (Světová federace koučů). Spolupracuji s předními firmami, společnostmi a institucemi 
na českém i slovenském trhu. Mám bohaté osobní zkušenosti s koučováním a vedením kurzů pro manažery střední i TOP úrovně, týmy prvoliniových 
zaměstnanců. Mé tréninky jsou určeny pro ty, kteří mají rádi informace, zajímají je zkušenosti kolegů, mají chuť si vše vyzkoušet v modelových situacích 
a etudách a vítají zpětnou vazbu na svoje výkony. Koučování oceňují ti, kteří mají odvahu k sebepoznání, trpělivost k hledání odpovědí a možností, 
důvěru v sebe sama a disciplínu jít za svými sny a vizemi. 
Za profesně a lidsky cennou považuji několikaletou zkušenost s vedením týmu v neziskovém sektoru a aktivní spolupráci při vedení kontaktních 
volebních kampaní. Ve volném čase se věnuji svým zálibám: tenisu, jízdě na kole, lyžování, četbě knih, cestování a boxerce Roxy. 
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I 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 

• naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního metodického setkání je účastník povinen absolvovat jedno 4 hodinové metodické setkání na 
škole, které bude organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem nejpozději 6 měsíců (tematicky bude 
doplňovat absolvovaná témata) 

• splňovat požadavky na cílovou skupinu: střední management základních a středních škol Jihočeského kraje 
o uvádějící učitel (= učitel, který má – nebo v budoucnu bude mít – v péči začínajícího učitele) 
o výchovní poradci a metodici prevence rizikového chování 
o koordinátoři ŠVP / IT / EVVO 

 


