Vážená paní / Vážený pane,
dovolte, abychom Vás pozvali na webinář Excelence a osobnostní rozvoj učitelů pro
potřeby 21. století – zkušenosti a praktické příklady z Lotyšska a Slovenska.
Webinář se uskuteční v prostředí MS TEAMS dne 11. listopadu 2021 od 13:00 do 15:00
hodin a proběhne v českém a slovenském jazyce.
Odkaz pro přihlášení obdržíte nejpozději den před jeho konáním na emailovou adresu,
kterou uvedete do registračního formuláře.
Registraci proveďte na odkaze REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ do 9. 11. 2021.
Případné dotazy k registraci směřujte na adresu miroslava.sourkova@npi.crz

Rozvoj školy a učitelů je základem pro dlouhodobě úspěšné fungování jakékoliv vzdělávací
organizace. Vyhodnocení stavu školy a sebehodnocení jednotlivých učitelů je první bod, se
kterým začít. Na webináři se seznámíte s tématy, jako je Excelence, sebehodnocení školy,
sebehodnocení učitelů/ředitelů a osobnostní rozvoj učitelů pro potřeby 21. století.
Tři zahraniční experti se podělí o své znalosti, inspirativní praxi a praktická doporučení a tipy
pro každodenní použití. Zároveň zmíní přínosy, které má pro školu použití těchto metod
a možné překážky, které je třeba znát a připravit se na ně.
Do webináře zařadíme diskuze v menších skupinách, které přispějí k lepšímu pochopení
problematiky, a je naplánován také prostor pro vaše dotazy.
Na společné online setkání se těší mezinárodní experti – hodnotitelé EFQM s praktickou
zkušeností se zaváděním excelence ve školách a zakladatelka rozvojového konceptu
Learn&Lead.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Hana Čiháková

Excelence a osobnostní rozvoj učitelů pro
potřeby 21. století
- zkušenosti a praktické příklady z Lotyšska a
Slovenska
PROGRAM WEBINÁŘE
Datum:
11. 11. 2021
13:00 – 15:00
MS TEAMS

Projekt P-KAP

Od – do

Program



Cíle webináře, seznámení s programem

I. BLOK Excellence ve školách, základ pro rozvoj
školy
13:00 -14:25



Filozofie excelence;



Způsob sebehodnocení ve školách;



Sebehodnocení učitelů / ředitelů v Lotyšsku.

II. BLOK Learn and Lead, osobnostní rozvoj učitelů
14:25 - 15:20

14:45 – 15:00




Koncept;
Nástroje osobnostního rozvoje.

III. BLOK
 Shrnutí, závěr setkání

Kdo

Hana Čiháková
(NPI ČR)
Vanda Novokšonova
(Eurofortis IT SIA,
Lotyšsko)
Adéla Vitkovska
(Eurofortis IT SIA,
Lotyšsko)

Jana Chynoradská
(Slovensko)

Hana Čiháková
(NPI ČR)

PŘEDSTAVENÍ VYSTUPUJÍCÍCH

Vanda Novokšonova, jednatelka Eurofortis IT SIA a členka vedení Lotyšské
společnosti pro jakost, certifikovaná interní hodnotitelka EFQM (IAT), hodnotitelka cen
EFQM a lotyšských cen kvality a spoluautorka knihy “Exzellenz durch nachhaltige
Unternehmensstrategien”, kde je popsána případová studie o zavádění excelence v
lotyšských školách.

Adéla Vitkovska, jednatelka Eurofortis IT SIA, certifikovaná interní hodnotitelka
EFQM (IAT), hodnotitelka lotyšských cen kvality a mezinárodních cen pro inovaci.
Autorka lokalizací metodiky GOA-Solutions® pro lotyšské školy.

Jana Chynoradská vyštudovala anglický jazyk a literatúru v rokoch 1993–1997
a v roku 2006 získala titul „PaedDr.“ z didaktiky vyučovania angličtiny. V rokoch 2000–
2005 viedla ako dobrovoľníčka Dámsky klub v Trnave, ktorého hlavnou náplňou boli
osveta, charita a kultúra. Pôsobila zároveň ako predsedníčka Asociácie jazykových
škôl SR. Od roku 2000 stojí na čele HARMONY ACADEMY a zároveň pracuje ako
hlavná odborná riešiteľka rozvojového konceptu Learn & Lead a odborná konzultantka
pre rôzne vzdelávacie organizácie doma a v zahraničí. Jana napísala tri knihy,
“Môžem, lebo je to môj život”, “Volím si, lebo je to môj život” a “9 princípov moderného
človeka Uč sa a veď!”.

