Přijměte srdečně naše pozvání na

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ŘEDITELŮ
A PŘÁTEL ŠKOL z ORP Říčany
11/10/2018 - 12/10/2018
Kořenov

Aktivita se koná v rámci projektu MAP II v ORP Říčany,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17-047/0008643

Co je cílem našeho výjezdu? Společné setkání ředitelů a přátel škol s odborným programem má za cíl
rozšířit a podpořit Vaše znalosti, poskytnout efektivní techniky a nástroje ke zvládání každodenní praxe
a využitím interaktivních cvičení si dané dovednosti prakticky osvojit. Měli byste také načerpat novou
inspiraci a energii.
1. den (10:30 – 17:00)
Skupina ZŠ
Místo konání semináře: Konferenční místnost hotelu Příchovice
Seminář cílený na posílení dovedností a zkušeností z oblasti manažerského vzdělávání se zaměřením
na vedení a motivace lidí: VEDENÍ LIDÍ A MOTIVACE PRO ŘEDITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

Lektorka: Mgr. Lenka Bílková
Absolventka PF a FF UK v Praze – oboru personální psychologie a pracovní poradenství.
Čtrnáct let byla ředitelkou střední soukromé školy a jednatelkou obchodní firmy. Má
bohaté zkušenosti s vedením lidí v top manažerské pozici. Specializuje se na manažerské
dovednosti a individuální koučování. Vedla dlouhodobé projekty např. pro společnosti
ČSSZ, VZP, OMV, Ford, Škoda Auto, LBBW Bank, Česká spořitelna.

Stručný obsah:
▪

Ředitel školy jako manažer

▪

Jaký typ manažera jsem a co to znamená

▪

Co motivuje mě a mé podřízené?

▪

Důležitost role manažera/ředitele školy v procesu získávání a udržení si stávajících zaměstnanců

▪

Motivační nástroje

▪

Inventura týmu
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Skupina MŠ
Místo konání semináře: Společenská místnost na chatě v Kořenově
Seminář cílený na posílení dovedností a zkušeností v oblasti komunikace a řešení obtížných situací:
KOMUNIKACE S RODIČI V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH.

Lektorka: Mgr. Helena Wiesenbergová
Absolventka Univerzity v Hradci Králové, absolvovala čtyřletý výcvik v Gestalt
psychoterapii a psychosyntéze holandského institutu Multi-Dimens a akreditovaný
výcvik v koučování firmy QED Group. Zaměřuje se na individuální koučování a vede
tréninky time managementu, zvládání stresu, hledání rovnováhy mezi profesním
a osobním životem, efektivní řešení konfliktů, mentoringu a komunikačních
dovedností a rozvoje osobnosti. Vedla několikaleté vzdělávací projekty např.
pro Magistrát Hradce Králové, Hornbach, Schola Servis – dvouletý projekt pro ředitele škol Olomouckého
kraje a další.

Stručný obsah:
▪

Typy obtížných situací v komunikaci s rodiči

▪

Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe ředitelek MŠ

▪

Manipulace a kontramanipulace

▪

Asertivita

▪

Zvládání námitek

▪

Prevence konfliktu

▪

Kontrola emocí

2. den (09:00 – 12:00)
Společná přednáška pro všechny
Místo konání semináře: Konferenční místnost hotelu Příchovice
Cílem přednášky je prevence nástupu patologické únavy, načerpat pozitivní energii a naučit se pracovat
se stresem tak, aby fungoval v náš prospěch: PRÁCE S ENERGIÍ.

Lektorka: MUDr. Marie Skalská
Marie přednáší na FTVS UK a pracuje jako lékařka. Působí na domácích i zahraničních
fórech. Zabývá se tvorbou preventivních programů v rámci primární i sekundární prevence
civilizačních onemocnění. Věnuje se také pedagogickým pracovníkům. Její hlavní benefit
je odborný pohled na problematiku aktivního a zdravého životního stylu – kombinace
dostatku pohybu, racionálního jídelníčku, mírnění nadměrného stresu.
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