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KA02 Vzdělávání školních metodiků a koordinárorů ŠVP

Pozvánka na 2. část

VÝCVIK METODIKŮ A INTERNÍCH MENTORŮ
Cílem našeho druhého setkání je, aby si účastníci ujasnili svoji roli v pozici metodika či mentora, vyvodili si zásadní dovednosti a
pravidla mentoringu a představili si jeden z jeho nástrojů. Následně je budeme aplikovat prostřednictvím používání metod
vedoucích k rozvoji kompetence k celoživotnímu učení.

TERMÍN:
MÍSTO:

28. a 29. 11. 2013
Penzion U ČTYŘLÍSTKU, Hořelec 1, Seč

PROGRAM:
1. den

2. den

8:30-9:00

registrace a ubytování

9:00-10:30

1. výukový blok
Přivítání, reakce na zpětné vazby z prvního semináře, seznámení s cíli
2. modulu. Vyvození dovedností, které by měl mentor používat.

10:30-11:00

8:00-9:30

6. výukový blok
Mentorské dovednosti a nástroje II. (popisný jazyk, zpětná
vazba).

přestávka a občerstvení

9:30-10:00

přestávka na občerstvení

11:00-12:30

2. výukový blok
Minilekce – mentorské dovednosti a nástroje I. (kladení otevřených
otázek, aktivní naslouchání, model GROW).

10:00-11:30

7. výukový blok
Videoukázka – trénink popisu lekce

12:30-13:30

oběd

11:30-12:30

oběd

13:30-15:00

3. výukový blok
Sdílení zkušeností, reflexe vlastní práce propojená s tréninkem
vybraných mentorských dovedností (v návaznosti na zadání úkolu č.1).

12:30-14:00

15:00-15:30

přestávka a občerstvení

8. výukový blok
Závěrečná reflexe celého modulu – reflexe jednotlivých metod,
které jsme si vyzkoušeli, dovedností, které jsme použili a
zkušeností, které jsme získali.

15:30-17:00

4. výukový blok
Minikonference – sdílení příprav a zkušeností s použitím některé
z metod aktivního učení (v návaznosti na zadání úkolu č..2).

Kontakt na místo setkání: http://www.penzion-uctyrlistku.cz/

17:00-18:00

večeře

S dalšími dotazy se prosím obracejte na Zdeňka Dlabolu, a to na těchto
kontaktech – tel: 603 867 707, z.dlabola@jobos.cz

18:00-19:30

5. výukový blok
Kulaté stoly – diskuze na vybraná témata (moderují lektoři, témata
společně zvolíme v návaznosti na aktuální potřeby účastníků, každý si z
zvolí téma z nabídky).
Za organizátory: Zdeněk Dlabola, Jan Horký
Za lektorky: Kateřina Žežulová a Hana Lipková
Těšíme se na setkání!
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