POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Koučování - cesta k vlastnímu rozvoji a uskutečnění změny
Na semináři se zabýváme koučováním jako nástrojem pro vlastní rozvoj a
porozumění situacím v pedagogické práci. Představíme základní principy
sebe-koučování, jeho aspekty, přínos a možnosti pro pedagogickou práci.
Seminář nepřináší hotové nápady a řešení, ale dává účastníkům
příležitost v bezpečné a přijímající atmosféře nacházet své originální,
jedinečné, vlastní cesty k efektivnímu řešení toho, v čem se chtějí
účastníci v rámci své pedagogické práce začít rozvíjet, zdokonalit či
změnit.
Seminář je veden zážitkovou formou a důraz je kladen na aktivní zapojení
všech účastníků. Součástí semináře bude seznámení se základními
principy koučování, pochopení podstaty koučování, ukázky a praktická
cvičení.
Možné termíny: 10. listopadu 2017, 15. listopadu 2017
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin
Akreditace: MSMT-660/2016-1-203
Lektor a reference
Mgr. Miloslav Hubatka:


10 let ředitel školy se specializací na rozvoj nadaných dětí



zkušený pedagog s 21 letou praxí



autor knihy Úspěšní vychovávají své děti jinak (Albatros Media, Edika 2014)



publikuje v mnoha odborných časopisech a žurnálech



provádí poradenskou činnost v oblasti využití talentů u dětí
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Od stejného lektora máme možnost v případě zájmu realizovat v uvedené termíny seminář

Mentoring pro učitelské týmy
Zkrácená a koncentrovaná forma mentoringu a tréninku pro menší skupiny pedagogů. Slouží
jako základní průprava a minimální základ pro kvalitativní růst učitelského sboru ve třech
klíčových oblastech rozvoje školy:
1. Kvalita výuky, moderní metody a formy výuky,
2. Kooperace, formy spolupráce a osobní růst učitelských sborů,
3. Komunikace a spolupráce s rodiči.
Obsah semináře:






teoretická příprava, seznámení s metodikou, kazuistiky a konkrétní příklady z praxe
přímý výcvik a skupinový mentoring a trénink po menších skupinách nebo
metodických skupinách, náslechy a analýzy,
řízený trénink – simulované situace a případové studie,
práce s pracovními materiály, tvorba výstupů, příprav a učebních aktivit
evaluace, supervize a zhodnocení výstupů, prostor na dotazy a diskuzi

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin
Akreditace: MSMT-25212/2016-2-822
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