
AKADÉMIA LEADERSHIPU 2021

V roku 2021 prvýkrát na Slovensku pre lídrov škôl všetkých typov

30-ročné celosvetové skúsenosti v oblasti leadershipu a 20 rokov spolupráce so školami na piatich
kontinentoch sme v roku 2019 rozšírili o stovku českých riaditeľov v projekte Cesta k výnimočnosti
(2018-2020). Práve ich energia a spätná väzba potvrdili, že ponúkame výnimočný program, formou i
obsahom inšpiratívny a zároveň praktický. Taký, aký v Česku aj na Slovensku chýba.

Z praxe FranklinCovey v oblasti leadershipu na celom svete vieme, že všetky zmeny začínajú u lídrov
samotných, v nich samých. Tam sa totiž rozhoduje o úspešnosti zmien, naplňovaní cieľov, schopnosti viesť
zmenami a novými paradigmami ďalších zamestnancov. Enormná záťaž lídra v pedagogickom procese,
každodenne prepojená s ekonomickými, legislatívnymi a prevádzkovými záležitosťami, ktoré sú alebo sa
tvária neodkladné, logicky dopadá na jeho osobnosť. Ovplyvňuje rozhodovanie, spôsob myslenia a kladie
vysoké nároky na psychickú odolnosť. Napriek tomu sú tu desiatky, možno stovky lídrov, ktorí sa stále učia a
hľadajú nové cesty, ako naplňovať svoju víziu. Ak medzi nich patríte, pridajte sa a spolu s ďalšími poďme
hľadať cestu k výnimočnosti.

Vysoko interaktívny seminár, doplnený o praktický manuál s kartami, inšpiratívne filmy a online
360 spätná väzba, je koncipovaný podľa štyroch kľúčových rolí každého lídra: ísť príkladom a stavať na
dôvere, naplňovať víziu, zladiť systémy a uvoľňovať potenciál.

Streda 16.- štvrtok 17.júna 2021, 
1.Deň 9:00 – 17:30, 2.deň 9:00 – 16:00

Hotel Marlene, Oščadnica, Veľká Rača (Čadca)
Link na prihlásenie

Cena: 390 EUR, 2.osoba zo školy 290 EUR.
V cene je zahrnutý kompletný materiál a služby k semináru: lektor a 
konzultácie, online spätná väzba, tlačený materiál a prenájom. 
V cene nie je strava a ubytovanie, podrobnosti v prihláške.

V prípade dotazov nás, prosím, kontaktujte: education@franklincovey.cz , 
tel. +420 739 073 178. Tešíme sa na vás. Za tím FC EDU Ondřej Bárta.

https://hotel.marlene.sk/
https://www.ivemnejelidr.cz/akademie-leadershipu/akademie-leadershipu/?termId=294
mailto:education@franklincovey.cz

