Školní 73
Pňov – Předhradí
289 41

Telefon 325 654 979, 606 223 183
El. pošta L.moncekova@seznam.cz

Lenka Mončeková
Osobní údaje

Rodinný stav: vdaná
Národnost: česká
Věk: 39

Profesionální praxe

1996 – 2002
učitelka 1. a 2. st.
ZŠ Na Valech, Poděbrady
uplatňování principů Jenské pedagogiky ve výuce
rozvoj metodiky a didaktiky Hv v rámci rozšířené výuky Hv
aktivní vedení pěveckého sboru Kvítek při ZŠ
2004 – 2006
učitelka 1. st.
ZŠ a MŠ Letce Františka Nováka
Sokoleč
2006 – 2012
učitelka 1. a 2. st
ZŠ Plaňany,okr. Kolín
využití prvků vzdělávacího systému Začít spolu ve výuce
2012 – dosud učitelka 1.st.
ZŠ TGM Poděbrady

Dobrovolná praxe

2005 - dosud
certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení
(RWCT)
- vedení kurzů pro pedagogické sbory základních a speciálních škol
lektorská spolupráce s různými vzdělávacími organizacemi (JOB o.s.,
Erudis o.p.s. , SbS o.s.) v rámci programů podporujících inovaci ve
vzdělávání
- konzultace formou mentoringu a koučingu, semináře pro učitele zaměřené
na zavádění aktivních metod do výuky, projektové vyučování
příležitostné publikování v odborném čtvrtletníku Kritické listy
příspěvky do metodického sborníku Kafomet

Vzdělání

1988 – 1992
Gymnázium Hladnov v Ostravě
1992 – 1996
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Absolvovala jsem všeobecně zaměřené středoškolské studium.
Úspěšně jsem zakončila čtyřleté vysokoškolské studium, studijní
obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy /český
jazyk – hudební výchova/.
Státní závěrečnou zkoušku jsem složila 17.6.1996 s celkovým výborným
prospěchem.

Další vzdělávání
Jazyky

viz. Příloha profesního životopisu

Anglický jazyk – aktivní zvládnutí na úrovni B2.
Ruský jazyk – pasivně na úrovni B1.

Příloha
Profesní životopis
Osobní údaje:
Lenka Mončeková, Mgr.
Další vzdělávání, absolvované kursy a školení:
2013 – Genetická metoda čtení, Praha, ZŠ TGM
Poděbrady, 8 hodin
2013 - Metodický seminář se závěrečnou zkouškou
Comenia Script – výuka psacího písma, NIDV
Praha, 12 hodin
2012 – Standardy kvality učitelské práce, seminář
v rámci projektu JOB,o.s., 24 hodin
 2011 – PH-KÚ Stč. kraje, Praha, vzdělávací seminář Příprava
ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení, 12 hodin


2010 – Občanské sdružení JOB Týniště n. O. a Erudis o.p.s.
Praha, Mentoring a koučink jako podpora při zavádění
nových metod do vzdělávání učitelů – cyklus seminářů a
základní výcvik, 56 hodin;



2006 – celoroční jazykový kurz pro výuku angličtiny na 1. st.
zš pořádaný v rámci projektu MEJA, Kolín



2005 – 2009, Kritické myšlení o.s. Praha, Letní školy kritického
myšlení,
Doubravka 2005, Popelná 2006, Oucmanice 2007, Babice 2008,
Brejlov
2009, 300 hodin;


2007 - Kritické myšlení o. s. Praha, Efektivní vzdělávání
dospělých, kurz lektorských dovedností, 96 hodin;



2006- Step by step, Letní škola Začít spolu, Seč, 40 hodin



2004– 2005, Kritické myšlení o.s. Praha – Základní kurz
kritického myšlení,
80 hodin;



2000 – 2003, Česká hudební společnost, Letní školy hudební
výchovy v Rychnově nad Kněžnou, 168 hodin;



1997, cyklus seminářů Paedr. Jany Nováčkové Respektovat
a být respektován, Poděbrady, 40 hod.



1996 , seminář Principy jenské pedagogiky, Jena, 30 hod.

