Mgr. Martina Brázdová
Telefon: 776469690
E-mail: brazma@email.cz

Adresa: Vaňkova 1354,Chrudim 4, 53701
Datum narození: 09.02.1972
Občanství: ČR

Zaměstnání nebo samostatně výdělečná činnost


1996 - doposud ZŠ Slatiňany, TGM.136, 53821
Pozice: Učitelka na 2. stupni, od r. 2010 zástupkyně ředitele
Předměty: Německý jazyk
Anglický jazyk
Osobnostní a sociální výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Učitelka: Plánování, organizování a realizace jak oborových projektů, tak projektů a kurzů osobnostně
sociální výchovy. Činnost zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci šikany, práce
s dynamikou třídy, zavádění prožitkové pedagogiky a uplatňování metod aktivního učení a kritického
myšlení.
Zástupkyně ředitele: Využívání koučovacího přístupu ve vedení týmu.



2006-2008

Člen lektorského týmu o. s. JOB v projektu „ Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka“,
kterého se zúčastnilo 34 základních a středních škol z celé ČR. Projekt byl financovaný v rámci
OP RLZ a JPD 3.


5/2014 – 6/2015
JOB, o.s.
Lektor, mentor v projektu OPVK: Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory, registrační číslo
projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0134

Vzdělání







2011 – 2013 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – Výchova ke zdraví
2008 – 2010 Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, katedra vzdělávání dospělých, obor
Andragogika.
titul: Mgr.
1995-1997 Státní jazyková škola Pardubice
Obor: Německý jazyk
Certifikát: Státní základní jazyková zkouška z jazyka německého
1990-1994 Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové
Fakulta: Pedagogická
Obor: sociální pedagogika- specializace: výchova mimo vyučování se zaměřením na výchovu tělesnou
titul: Bc.
1986-1990 Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Kurzy










4/2013 – 12/2014
Koučink akademie s.r.o. Dolní Libchavy
Ředitel koučem – koučovací styl vedení školy (80 hodin)
2012 – 2014
JOB, o. s.
mentorský výcvik
2009 - 2010
JOB, o. s.
mentorský výcvik
2007 Kurz pro lektory v rámci projektu „Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka
jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV“.
2005-2007 kurz „Brána jazyků“ v rozsahu 160 hodin a didaktický kurz v rozsahu 40 hodin
s dosažením jazykové úrovně B2-anglický jazyk
2007- sedmdesát dva hodin vzdělávání v projektu „Minimalizace šikany“.
2006- čtyřicetihodinový kurz „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.
2002-2004 kurz úvodní a dva volitelné moduly v projektu „ Informační gramotnost“
2003 roční kurz „Respektovat a být respektován“.

Jazykové znalosti
Němčina- státní základní jazyková zkouška
Angličtina- jazyková úroveň B2
Ruština- pasivně

Práce na PC
PC využíváno v praxi.

Řidičský průkaz
skupina B

Organizační schopnosti
Výborné organizační schopnosti vyplývající z role zástupkyně ředitele.

Sociální schopnosti
Výborné komunikační schopnosti získané jak při práci učitelky ZŠ založené na partnerském přístupu, tak
ve své lektorské a mentorské činnosti při vzdělávání učitelských týmů i individuálním mentoringu, tak v
roli zástupkyně ředitele využívající koučovacího přístupu. Příjemné vystupování.

Koníčky a záliby
Rodina, výtvarné umění, scénický tanec a flamenco, lyžování, cestování, zahrada.

