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KA02 Vzdělávání školních metodiků a koordinátorů ŠVP

Pozvánka na 3. část

VÝCVIK METODIKŮ A INTERNÍCH MENTORŮ
Cíl: Účastníci si osvojí základní principy modelu konstruktivistické pedagogiky, budou porovnávat různé
možnosti profesního růstu učitele ve škole a aplikovat některé mentorské dovednosti v konkrétních situacích.

TERMÍN:

20. a 21. 2. 2014

MÍSTO:

Penzion U ČTYŘLÍSTKU, Hořelec 1, Seč

PROGRAM:
1. den

2. den

8:30-9:00

registrace

9:00-10:30

1. výukový blok
Přivítání, seznámení s cíli 3. modulu. Reflexe úkolu z minulého
semináře, expozice.

10:30-11:00

8:00-9:30

6. výukový blok
Co já jako učitel dělám proto, abych profesně rostl(a)? Co škola
může udělat pro to, aby se z ní stala „učící“ se organizace?

přestávka a občerstvení

9:30-10:00

přestávka na občerstvení

11:00-12:30

2. výukový blok
Modelová lekce – konstruktivistické učení I.

12:30-13:30

oběd

13:30-15:00

3. výukový blok
Modelová lekce – konstruktivistické učení II. – v návaznosti na využití
v praxi mentora na základě zakázky od učitele.

10:00-11:30 7. výukový blok
Stanovování profesních cílů, možnosti průběžné evidence jejich
naplňování – např. profesní portfolio, spolupráce s mentorem,
rozvojový rozhovor s ředitelem školy z pohledu vedení, učitele a
interního mentora….

15:00-15:30

přestávka a občerstvení

15:30-17:00

4. výukový blok
Reflexe modelové lekce a použitých metod. Videoukázka s tréninkem
základní mentorské dovednosti – popisné zpětné vazby.

17:00-18:00

večeře

18:00-19:00

5. výukový blok
Kulaté stoly – diskuze na vybraná témata (moderují lektoři, témata
společně zvolíme v návaznosti na aktuální potřeby účastníků)

11:30-12:30

oběd

12:30-14:00 8. výukový blok
Závěrečná reflexe celého modulu – reflexe jednotlivých bloků,
získaných dovedností. Podněty pro příští setkání, co bychom se
chtěli příště naučit?

Za organizátory: Zdeněk Dlabola, Jan Horký
Za lektorky: Kateřina Žežulová a Hana Lipková
Těšíme se na setkání!
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