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 seminář pro vedoucí pracovníky škol

HODNOCENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
KOUČOVÁNÍ V DENNÍ PRAXI ŘEDITELE ŠKOLY
Termín: 6. 12. – 7. 12. 2018
Celková časová dotace:
Místo konání:
Elektronická přihláška:

Prezence + ubytování od 8:30, zahájení v 9:00 hodin.
Předpokládané ukončení druhý den 14:00 hodin.

16 hodin
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma
http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29

HODNOCENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Lektor: Mgr. Irena Trojanová, PhD.
Časový rozsah: 8 hodin
Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka.
Hodnotit své učitele musí tedy i ředitel školy. Je to ale mnohem obtížnější. Práce učitele
je různorodá a její výsledky jsou často obtížně uchopitelné. Co všechno je tedy možné
v práci učitele objektivně hodnotit? Jaké nástroje využít? A může někdo řediteli školy
s hodnocením učitelů pomoci?
Obsahem semináře je nalezení odpovědí na tyto otázky včetně získání množství
materiálů okamžitě využitelných v praxi ředitelů škol a školských zařízení.

PODMÍNKY ÚČASTI

Lektor: Mgr. Hana Jurásková
Časový rozsah: 8 hodin
Součástí rozvoje školy je podpora zaměstnanců. Nejefektivnější je koučovací způsob
podpory a vedení lidí. V tomto programu se seznámíte s podstatou koučování a
procvičíte si některé postupy, které můžete aplikovat v každodenní praxi. Vzdělávací
program probíhá aktivní formou, střídají se fáze vysvětlování a procvičování.
Mgr. Irena Trojanová, PhD. – ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala v Praze, na katedře Centrum
školského managementu PedF UK v Praze garantuje modul Vedení lidí. Své odborné semináře
doplňuje aktuálními příklady ze školské praxe. Je autorkou celé řady odborných článků a publikací.
Mgr. Hana Jurásková – zabývá se poradenskou a lektorskou činností se zaměřením na
osobnostní rozvoj, práci se strachem, zvládání změn, autorka knihy “Životní DPH – Desatero
pohodářky Hanky”.
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VEDENÍ ŠKOL

KOUČOVÁNÍ V DENNÍ PRAXI ŘEDITELE ŠKOLY

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: vedení základních a středních škol Jihočeského kraje
o ředitel
o zástupce ředitele
o člen vedení, který vede další pedagogické pracovníky

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

Mgr. Hana Vellánová
Manažer KA2 – vedení
škol

 +420 603146486
vellanova@zvas.cz
http://ikap.zvas.cz

