Rozvíjíme leadership a sociální a emoční učení (SEL) ve školách

Od roku 2022 také plně virtuálně,
takže školy leadership mohou učit
systematicky

samostatně
svobodně
snadno
spolu.

tečka

com

Chcete program přímo pro děti nebo studenty?
Investujte do workshopu přímo pro školní třídu nebo skupinu.

7 návyků
pro teenagery

Jako výjezdní dvoudenní workshop
Jako workshop ve škole

Workshop osobního leadershipu
12 – 14 školních hodin

Kurz vychází z úspěšné knihy Seana Coveyho 7 návyků skutečně efektivních teenagerů. Mladí lidé se v něm učí
používat v praxi principy osobního leadershipu při rozhodování o nelehkých otázkách, které jim svět 21. století předkládá.
Kurz 7 návyků pro teenagery dává pedagogům a rodičům do rukou nástroj, pomocí kterého mohou posilovat
sebevědomí a kompetence teenagerů pro mezilidské vztahy, zvyšovat jejich osobní emoční pohodu, nastartovat lepší
výsledky i vyšší životní ambice, a snižovat kázeňské problémy ve škole.
Dnešní teenageři mají v mnohém těžší a složitější život, ačkoli jsou často vnímáni jako generace, která „nic nemusí“ a
chybí jim vůle i odolnost. Částečně to tak i může být, ale není to jejich vina. Tlak na to, aby měli dobré studijní výsledky, zůstal.
V raném věku poznávají digitální a virtuální světy, leckdy propadají sociálním sítím a hrám na hraně závislosti nebo za ní. Chybějí
dovednosti pro život, který by jim pomohly zvládat nejrůznější překážky, ať už skutečné nebo domnělé. Proměnlivý svět dává
zabrat rodičům, což staví před školy a učitele nové výzvy.
7 návyků jim pomáhá získat si zdravou životní perspektivu na to, co je skutečně důležité. Jde o přístup zevnitř ven, který
poskytuje jiný způsob uvažování a soubor dovedností potřebných pro zvládání nesnází. Nezdary pak berou jako příležitost a vědí,
kdy potřebují více odvahy a odhodlání, a kdy naopak empatii a laskavost.. Získávají tak dovednosti nezbytné pro to, aby
navazovali efektivní vztahy a vycházeli dobře s ostatními.

Chcete, aby vaši žáci, studenti nebo členové týmu uměli vést druhé?
Posuňte jejich leadership na novou úroveň.

Leadership 4 Teens

Jako výjezdní dvoudenní workshop
Jako workshop ve škole
Jako workshop ve škole

Stejně jako ostatní semináře vznikl tento seminář na základě
Jako výjezdní dvoudenní workshop
praxe leadershipu přímo ve školách. Využíváme zde postupy, nabízené
na seminářích v byznysu pro vrcholový management všude na světě.
Přizpůsobujeme ho věku a především potřebám cílové skupiny žáků,
studentů nebo klubu (studentský start-up, žákovský parlament, žáky
vedený školní projekt apod.)
Zabýváme se významem osobní a týmové vize, důvěrou a
důvěryhodností a potřebným chováním
s důvěrou spojeným. Předáváme exkluzívní a přitom jednoduchý
postup, jak definovat a naplňovat cíle: 4 disciplíny realizace®. Věnujeme
se prakticky tomu, jak zapojovat druhé, což je klíčový úkol každého
lídra.

Kdo je lídr a co je leadership?
Klíčové role lídra
Cesta k důvěře
Cesta k výsledkům: 4 disciplíny realizace
Hledač největší překážky
Síla příběhu
Jak uvolňovat potenciál druhých

Ozvěte se pro více informací,
kde je vůle, tam je cesta.

Ondra Bárta, lídr programů
FranklinCovey- Education
pro Česko a Slovensko
+420 739 073 178
ondrej.barta@franklincovey.cz

Proč ve škole rozvíjet leadership a sociální a emoční učení (SEL)
s FranklinCovey - Education?
60% profesí, které budou dělat děti dnešních základní
škol, dnes neexistuje.
Vpravo 5 klíčových dovedností pro budoucnost podle
UNESCO a PISA, ty potřeba budou.
Zaměřujeme se důsledně na jejich rozvoj?
Rozvoj SEL s námi znamená, že:
- volíte postupy ověřené výzkumy,
- volíte certifikovaný systém rozvoje SEL,

- volíte nástroje vyzkoušené ve školství i byznysu
(kde jsou klíčové výsledky),
- volíte postupy prověřené v čase i prostoru
(globální působení, 30 let na špičce v rozvoji lidí).

