PEDAGOG MENTOREM
Vzdělávací cyklus je koncipován jako cyklus osmi jednodenních setkání především
pro zkušené pedagogy, kteří po absolvování programu mohou fungovat jako interní
mentoři na svých školách. Účastníci budou získávat potřebné teoretické informace v
oblasti mentorinku a současně procvičovat základní dovednosti mentora.

OBSAH JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ
PEDAGOG MENTOREM 1 – PRINCIP A VYMEZENÍ MENTORINKU





Porozumět mentorinku a jeho významu v procesu učení a rozvoje
Pochopit vymezení od ostatních forem podpory učení se a rozvoje
Naučit se chápat a využívat inspiraci
Zvědomit si etickou rovinu mentorováními

PEDAGOG MENTOREM 2 – MENTOROVACÍ STYLY, FACILITATIVNÍ
MENTORINK





Pochopit a naučit se držet mentorskou pozici
Naučit se rozlišit a vhodně používat jednotlivé mentorské styly
Osvojit si facilitativní přístup k mentorinku
Naučit se zvládat proces mentorování ve spirále

PEDAGOG MENTOREM 3 – ROLE MENTORA A UČNĚ




Naučit se využívat sebereflexe a reflexe
Naučit se využívat mentorovací techniky pro zvládání vnitřních procesů mentora a učně
Naučit se vnímat systém – vnímat atmosféru a umět ji proměnit

PEDAGOG MENTOREM 4 – ÚVODNÍ FÁZE MENTOROVACÍHO PROCESU +
TRÉNINK ÚVODU MENTOROVÁNÍ





Naučit se naladit na sebe i na druhého účastníka komunikace
Zvýšit svou schopnost naslouchání a vnímání nezkresleného obsahu sdělení druhého
Posilnit své dovednosti v oblasti neverbální komunikace, práce s hlasem
Naučit se klást koučovací otázky a využívat je v práci mentora

PEDAGOG MENTOREM 5 – NASTAVOVÁNÍ CÍLE MENTORINKU, AKČNÍ
KROKY + TRÉNINK





Naučit se nastavovat cíl
Naučit se dosahovat stanoveného cíle
Naučit se navrhovat a stanovovat akční kroky
Zvládat poskytování účinné zpětné vazby

PEDAGOG MENTOREM 6 – VZTAHOVÉ MECHANISMY





Naučit se vnímat vlastní osobnost a role, do kterých vstupuji
Porozumět vztahovým hrám a umět si s nimi poradit
Chápat budování vztahů a umět je podpořit při mentorovacím procesu
Respektovat rozdílnosti a využívat je pro rozšiřování pohledů a vzájemnou inspiraci

PEDAGOG MENTOREM 7 – MENTOROVÁNÍ V ORGANIZACÍCH





Rozumět zákonitostem a uvědomovat si pravidla mentorování v organizacích
Vnímat souvislosti mentorování v organizacích
Chápat organizaci jako systém
Inspirovat se zkušenostmi z mentorování v různých typech organizací

PEDAGOG MENTOREM 8 – INTEGRACE DO PRAXE, VYHODNOCENÍ
PŘÍNOSU





Integrovat naučené do praxe
Prakticky si vyzkoušet a zažít mentorování sebe a druhých účastníků
Nalézt řešení pro situace přinesené ze své praxe v prostředí školy
Umět základní kompetence mentora a zvládá je využívat v praxi

Kurzy se budou konat vždy od 9:00 do 16:00 hod. v areálu Koučink akademie
v Libchavách. Cena za jeden den je 1.500 Kč + DPH, zahrnuje celodenní stravu a
materiály.
Termíny nového běhu prozatím nejsou vypsány. Předpokládaný termín otevření
kurzu je podzim tohoto roku.
LEKTOŘI KURZU

Jana Kazíková a Jiří Šmejkal

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo
výzvu

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ
mezi podporované aktivity pro pedagogy patří
vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, a to i
v oblasti mentoringu
program Pedagog mentorem spadá do

II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
– DVPP v rozsahu 56 hodin,
varianta aktivity: Mentoring

V případě využívání vlakového spojení Vám zajistíme dopravu z nádraží a zpět. Je
možno přijet o den dříve a ubytovat se v apartmánech či sroubcích.

Další informace najdete na www.skolyvzemikomenskeho.cz.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Přeji příjemný zbytek dne.
S pozdravem

Martina Kočová
asistentka
tel.: (00420) 608 036 102
e-mail: akademie@skolyvzemikomenskeho.cz
www.skolyvzemikomenskeho.cz

