Vás zve na pětidenní akreditovaný kurz

„Otevíráme dveře pro mentory – I.“
…především pro pedagogické pracovníky (ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí
učitele, učitele I. i II. stupně ZŠ, učitele SŠ a MŠ), kteří se chtějí dále profesně rozvíjet, efektivně
podporovat své kolegy/ně, ale i pro ty, kteří navíc uvažují, že budou profesně směřovat k roli mentora,
nebo by tuto možnost chtěli alespoň prozkoumat.

Proč se do kurzu přihlásit a co Vás čeká?

Vzhledem k tomu, že bude možné
v příštím programovém období /OP
VVV/ využívat finanční
prostředky na podporu učitelů
prostřednictvím mentoringu, máte
tedy příležitost se na to připravit.

Kdy: 5 dní – viz tabulka termínů (9,00 - 17,00 hod.)
Kde: v Praze, Brně, Pardubicích, Hradci Králové a Olomouci (konkrétní místa budou upřesněna)

Cena: 5.500 Kč /osobu (v případě účasti více osob z jedné školy/organizace sleva 10 %)

Cena zahrnuje účast dvou lektorů na semináři, občerstvení pro účastníky, vstup do e-learningového kurzu pro mentory, tištěná i
elektroniká podoba školících materiálů. Výcvik je určen začátečníkům, ale i těm, kteří již mají s mentoringem základní zkušenost.
Pětidenní výcvik je akreditován MŠMT - č. j. MŠMT 11057/2016-1-281.

Otevíráme dveře pro mentory – I. – základní kurz
Pardubice
Olomouc
Praha
8.11.
1.11.
2.11.
30.11.
23.11.
21.11.
10.1.
13.12.
14.12.
15.2.
17.1.
19.1.
1.3.
20.2.
27.2.

Hradec Králové
7.11.
22.11.
12.12.
11.1.
7.2.

Brno
9.11.
29.11.
5.1.
1.2.
28.2.

Co bude obsahem jednotlivých dnů výcviku:
1. – 3. den:







seznámíme se s mentoringem - jednou z forem podpory profesního rozvoje učitelů, odpovíme na otázku, co je a co není
mentoring
zaměříme se na rozvoj mentorských dovedností, které budeme následně společně prakticky trénovat (kladení otevřených otázek,
aktivní naslouchání, poskytování popisné zpětné vazby, shrnování, parafrázování, symetrická komunikace, stanovování a
vyhodnocování cílů mentorské podpory, vedení strukturovaného rozhovoru, zaznamenávání a reflexe mentorského setkání
apod.)
vyvodíme, jak je možné využívat mentorských dovedností v práci ředitele (zástupce, vedoucího učitele) ve své škole (i na jiných
pracovištích)
prozkoumáme způsoby, jak získat učitele pro spolupráci, jak podpořit jejich vnitřní motivaci, jak vytvářet bezpečné prostředí
pro inovace a jejich zavádění
popíšeme si možnosti, jak zavádět mentoring ve škole (interní x externí mentoring), budeme mít čas a prostor najít si odpovědi
na otázky – co, jak, kdy, kdo?

4. a 5. den:




budeme dále intenzivně trénovat mentorské dovednosti (aktivní naslouchání, kladení otevřených otázek, vedení
strukturovaného rozhovoru, dávání prorůstové zpětné vazby, používání popisného jazyka atd.)
prozkoumáme mentorské pasti i způsoby, jak se jim vyhnout
budeme reflektovat videoukázky z výuky a volit způsoby podpory různých učitelů/klientů.

Na viděnou s Vámi se těší Zdeněk Dlabola, Věra Krejčová,
Jana Žaludová a Kateřina Žežulová – lektoři kurzu, bližší informace naleznete na www.jobinovace.cz
a reakce účastníků předchozích kurzů ZDE, své dotazy prosím směřujte na mentoring@jobinovace.cz,

závazná přihláška – ZDE!!

Další nabídka JOBu pro školy v rámci mentoringu:





Celodenní seminář pro sborovnu, ve kterém se učitelé prakticky seznámí s mentoringem
a s dalšími nástroji profesního rozvoje učitelů
Mentorská podpora ušitá na míru jednotlivým učitelům
Mentorská a koučovací podpora pro vedení škol
Konzultace plánu rozvoje školy apod.

