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Pedagog 21. století 
 

  

 Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol 

JAK ROZVÍJET POTENCIÁL TÝMU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ  
Termín: 1. 4. – 2. 4. 2020 Prezence + ubytování od 9:30, zahájení v 10:00 hodin. 

 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory u Českých Budějovic, Šindlovská krčma 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29 
 

 

 JAK ROZVÍJET POTENCIÁL TÝMU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 
 Lektor: Mgr. Blažena Mačáková                                     Časový rozsah: 16 hodin 

 

  Seminář je určen pro ředitele, zástupce a další členy širšího vedení škol, kteří vedou 
další podřízené.   
 

Jak získat ze svého týmu to nejlepší?  
Seznámíme vás s tipy, jak využít potenciál týmu s ohledem na týmové role,  
nahlédneme týmovou dynamiku, ale poskytneme i několik návrhů na ozdravení skupiny,  
prevenci vyhoření a "ponorky".  
Poodhalíme tajemství motivace i techniku oceňujícího dotazování Appreciative Inquiry. 
 

 

  Mgr. Blažena Mačáková   
Působí v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů jako kouč, senior trenér. Je 
certifikovaným lektorem CIMA a členem ICF (Světová federace koučů). 
Spolupracuje s předními firmami, společnostmi a institucemi na českém i slovenském 
trhu. Má bohaté osobní zkušenosti s koučováním a vedením kurzů pro manažery střední 
i TOP úrovně. 
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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. které bude 
organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem 
nejpozději 6 měsíců. 

 splňovat požadavky na cílovou skupinu: vedení  základních a středních škol Jihočeského kraje 
o ředitel 
o zástupce ředitele 
o člen vedení,  který vede další pedagogické pracovníky 

 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29

