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

SÁM SOBĚ LÍDREM - LÍDREM VŠECH
Termín: 22.

11. – 23. 11. 2018

Celková časová dotace:
Místo konání:
Elektronická přihláška:

Prezence + ubytování od 9:00, zahájení v 9:30 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

SÁM SOBĚ LÍDREM – LÍDREM VŠECH

VEDENÍ ŠKOL

Lektor: Mgr. Šárka Miková
Časový rozsah: 16 hodin
Program využívá Teorii typů, která popisuje vrozené potřeby různých typů lidí, jejich
motivační zdroje a činnosti, pro které jsou přirozeně disponovaní. Takové činnosti dobíjí
jejich energii, podávají vysoké výkony a jsou spokojení. Díky tomu se pak mohou
efektivně rozvíjet i v tom, pro co přirozené dispozice nemají. Účastníci porozumí tomu,
jaké dopady mají vrozené dispozice na pracovní výkonnost, vztahy, komunikaci a
spolupráci v týmu, odhalí možnosti rozvoje. Naučí se oceňovat rozmanitost potřeb a
chování druhých lidí a budou vůči nim trpělivější a ohleduplnější. Zlepší se vztahy, ubyde
konfliktních situací. Vedení získá přehled o potenciálu svých zaměstnanců a podklad
pro vytváření jejich individuálních rozvojových programů.
Mgr. Šárka Miková
poradenská psycholožka, autorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích programů pro školy a
firmy, např. projekt Pomáháme školám k úspěchu, DHL, Citibank, , Česká asociace pojišťoven..
Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu
MMTIC (v The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010),
mezinárodního certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT.
Autorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a Školní
hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).

PODMÍNKY ÚČASTI

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

