
Zase ty papíry...

Osvěžovna I. aneb osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ.
 
Číslo akreditace MŠMT: 
MSMT - 758/2017-1-96
 

11. - 12. ŘÍJEN 2019

Řízení MŠ jako služba klimatu školy

Seminář doplněný o prvky pedagogiky Franze
Ketta s hostujícími lektorkami Renatou Berger
a Ninou Hula z Vídně.



Osobnostní rozvoj ředitelky a vedoucí učitelky

Téma semináře
Nároky na ředitelku a vedoucí učitelku mateřské školy a úkoly, které ji během
školního roku čekají, jsou rozmanité, obsažné a vyžadují vedle pedagogických
dovedností i spoustu dalších manažerských kompetencí. 
 
Jak se na ně připravit a jak to vše zvládnout?

Cíl semináře
Získání praktických dovedností pro vlastní osobnostní rozvoj a posun v sociálním
prostředí mateřské školy, zkvalitnění vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku.

Tématem semináře bude školení a výcvik 
v základních manažerských dovednostech 
se zaměřením na zlepšení klimatu školky. 
Při řešení mnoha organizačních i komunikačních
situacích se dá jednoduše zorientovat zaměřením
pozornosti na zájem dítěte a jeho rozvoj a na
společný projekt jeho vzdělávání. 
Zkušené lektorky s dlouholetou praxí v českých 
a rakouských mateřských školách se podělí o své
zkušenosti a nabídnou konkrétní inspiraci pro:

Komunikační dovednosti s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a rodiči
Prezentační dovednosti a administrativní úkoly
Spolupráci se zřizovatelem
Spolupráci se základní školou a dalšími úřady a institucemi
Práci s veřejností
Prevenci syndromu vyhoření

Rozsah semináře
2 vyučovací dny tj. 16 hodin.



Kapacita semináře
40 osob

Dílna, workshop, seminář, diskuse, činnostní a prožitkové formy vzdělávání.
Seminář probíhá v českém jazyce. Pro část vedenou rakouskými lektorkami 
je zajištěno tlumočení.

Forma výuky

Cena semináře
1.900 Kč (vč. DPH) - cena zahrnuje komplexní zajištění kurzu vč. studijních
materiálů, certifikátu o absolvování a zajištění občerstvení v průběhu konání.

budou schopni cílené sebereflexe a rozvoje svých osobnostních předpokladů 
      a sociálních dovedností pro práci v pozici ředitelky nebo vedoucí učitelky MŠ; 

osvojí si techniky směřující k vlastnímu osobnostnímu a sociálnímu rozvoji
vzhledem k tématu; 
obdrží certifikát akreditovaného kurzu.

Absolventi semináře:

Organizační informace
Přihlášení on-line zde: https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=12590

Kontaktní osoba pro obsahovou část: 
Dr. Theol. Tomáš C. Havel - tel.: 731 402 878, e-mail: cyril.havel@gmail.com
 
Kontaktní osoba v případě problémů s přihlášením či pro rezervaci ubytování:
Bc. Dana Brožová - tel.: 602 269 434, e-mail: dbrozova@frov.jcu.cz
Ubytování si rezervujte předem, co nejdříve po přihlášení z důvodů omezené
kapacity lůžek. Cena od 300,- Kč / os./ noc (cena ubytování není zahrnuta 
v kurzovném).
 
Lektorské zajištění: 
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D., Dr. Theol. Tomáš Cyril Havel, Mgr. Eva Svobodová,
Renate Berger, Nina Hula



Časový harmonogram

09:00 - 10:00  Registrace účastníků, coffee break
10:00 - 11:00  Sešli jsme se
11:00 - 12:00  Uvedení do tématu
12:00 - 13:00  Oběd
13:00 - 15:00  Nároky na vedení a jeho úkoly
15:00 - 15:30  Coffee break
15:30 - 17:00  Rozmanitost v týmu, využít potenciál
17:00 - 17:15  Přestávka
17:15 - 19:00  Wordcafe - moje starosti a témata
19:00  Večeře (v restauraci Zlatý Soudek, náměstí Vodňany)

Pátek, 11. říjen 2019

Sobota, 12. říjen 2019
07:30 - 08:00  Snídaně
08:00 - 09:30  Styly vedení
09:30 - 09:45  Coffee break
09:45 - 11:15  Vedení rozhovoru
11:15 - 11:45  Přestávka
11:45 - 13:00  Reflexe a závěr
13:00 - 13:30  Oběd

Zase ty papíry...
11. - 12. ŘÍJEN 2019

Řízení MŠ jako služba klimatu školy


