
Stephn R.Covey je zaraďovaný medzi dve desiatky najvplyvnejších ľudí sveta v oblasti osobného rozvoja. 
FranklinCovey – Education už takmer 20 rokov ponúka vzdelávacie programy aj učiteľom, riaditeľom  
a vychovávateľom po celom svete. V roku 2017 Ministerstvo školstva Českej republiky akreditovalo program 
7 návykov pre pedagogických pracovníkov a v roku 2019 konečne ponúkame program i všetkým ľuďom zo 
škôl a škôlok na Slovensku.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY
• Účastnický manuál
• Osobní závazek  

na 7× 7 dní
• Karty 7 návyků

• Karty pro rozvoj 
komunikačních 
dovedností

• Kartička pro týdenní 
plánování

• Mluvicí hůl
• Mobilní aplikace 

Living the 7 Habits

Místo Penzion Zivka sa nachádza v nádhernom kraji Liptova, v Závažnej Porube, len 5 minút od mesta Liptovský Mikuláš

1. část pátek + sobota 3.- 4. mája 2019 pátek 9:00 – 17:30 sobota 9:00 – 15:00

2. část pátek + sobota 24.- 25. mája 2019 pátek 9:00 – 17:30 sobota 9:00 – 15:00

  OSOBNÍ ZÁVAZEK NA 7x7 DNÍ
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Habit 7 SHARPEN THE SAW
 

The 7 Habits of Highly 
Effective People®

KARTY 7 NÁVYKŮ
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

skutečně efektivních lidí®
NÁVYKŮ skutečně efektivních lidí®

NÁVYKŮ 

skutečně efektivních lidí®
NÁVYKŮ 

skutečně efektivních lidí®
NÁVYKŮ 

Velké kameny 

na tento týden: ________________ (datum)
ROLE

Ostřete pilu

V MÁJI 2019 POPRVÉ NA SLOVENSKU!

JEDINEČNÝ SEMINÁR OSOBNÉHO ROZVOJA pre ľudí zo základných 
aj materských škôl, OPIERAJÚCI SA O BESTSELLER S.R.COVEYHO

Cena za seminár /4 dny seminára 

vrátane kompletného materiálu 

(pozri nižšie) 350 EUR

Cena služieb/ 2x noc medzi 

dňami semináru, 6x jedlo, cofee 

break 4 dni, 2x raňajky 124 EUR

Cenu za seminár fakturujeme 

po 1.časti seminára, cena je 

bez DPH. Cenu za ubytovanie 

uhradte na mieste, alebo podľa 

dohody s penziónom. Objednanie 

ubytovania sa dá označiť  

v prihlasovacom formulári. 

PRE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

skutočne efektívnych ľudí ®

 

http://www.zivka.sk
https://www.franklincovey.cz/rozvojove-programy-a-seminare/7-navyku-pro-pedagogicke-pracovniky/?termId=301


CO PŘINÁŠÍ PROGRAM 7 NÁVYKŮ?

KDO POVEDE SEMINÁŘ?

JAK SE PŘIHLÁSIT?

JAK VYUŽIJU SEMINÁŘ VE ŠKOLE?

Pracovníci ve školách se v něčem od jiných zaměstnanců v managementu a službách neliší. Všichni máme ve životě  
a práci několik významných rolí a omezené množství času je smysluplně naplňovat. Dlouhodobého úspěchu a každodenní 
spokojenosti dosahujeme tehdy, když umíme efektivně vést sami sebe a vytvářet naplňující vztahy s druhými lidmi.

Tyto složky jsou základním kamenem osobní, týmové a školní efektivity. Program 7 návyků skutečně efektivních lidí je 
ověřeným „operačním systémem“ osobního leadershipu, který denně absolvují na celém světě stovky lidí. Efektivitu 
pomocí 7 návyků v oblasti vzdělávání rozvíjíme na třech úrovních:

Mgr. Ondřej Bárta (44). Ondřej se 20 let věnuje vzdělávání. Jako učitel a metodik prevence mj. zaváděl 
ve škole osobnostní výchovu a zážitkové programy osobního rozvoje pro školní třídy. Od roku 2003 
se věnuje tzv. týmovým sborovnám a vzdělávání učitelů, řadu let pracoval se znevýhodněnými dětmi 
v neziskovém sektoru jako lektor a terapeut. V roce 2015 se certifikoval jako lektor 7 návyků skutečně 
efektivních lidí a stal se leaderem celoškolního transformačního procesu I ve mně je lídr.

Zde je formulář. V případě dotazů pište na education@franklincovey.cz

Poslední 4.den semináře představíme způsob, jak provázíme školy a jak 
učitelé využívají 7 návyků nejen ve svém životě, ale také v každodenní 
práci se žáky. To už budete ale sami plni nápadů, jak se s dětmi vydat 
Cestou k výjimečnosti za tím, co je v životě důležité.

Těšíme se na Vás.

Za tým FranklinCovey – Education 
Ondra Bárta

Více o programu najdete na www.ivemnejelidr.sk/7 návyků. Další podrobné informace a také odborné výzkumy a studie 
o dopadech 7 návyků ve vzdělávání najdete na stránkách www.theleaderinme.org 

Návyk 5
NEJDŘÍVE SE SNAŽTE 

POCHOPIT, POTOM 
BÝT POCHOPENI 

Návyk 6
VYTVÁŘEJTE 

SYNERGII

Návyk 4
MYSLETE ZPŮSOBEM 

VÝHRA – VÝHRA

Návyk 3
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÁVEJTE NA PRVNÍ MÍSTO

Návyk 1
BUĎTE PROAKTIVNÍ

Návyk 2
ZAČÍNEJTE 

S MYŠLENKOU 
NA KONEC

OSOBNÍ VÍTĚZSTVÍ

SPOLEČNÉ VÍTĚZSTVÍ

NEZÁVISLOST

ZÁVISLOST

VZÁJEMNOST

Návyk 7 OSTŘETE PILU 

1. OSOBNÍ
úroveň posiluje osobní zralost, produktivitu a_schopnost 
vést sebe sama.  Díky důkladnému plánování a_soustředění 
na osobní i pracovní  cíle vede ke zvládání rozhodujících 
priorit. 

2. TÝMOVÁ
úroveň zlepšuje porozumění a komunikační dovednosti  
v našich vztazích na všech úrovních. Zvyšuje se tak aktivní 
zapojení týmu, smysl pro odpovědnost a vzájemnou 
spolupráci. 

3. ŠKOLNÍ
úroveň vytvárí prostor pro ujasnění klíčových hodnot, 
formulaci i naplňování společné vize a cílů ve vzdělávání. 
Umožňuje vědomé vytváření výjimečné školní kultury.

https://www.franklincovey.cz/rozvojove-programy-a-seminare/7-navyku-pro-pedagogicke-pracovniky/?termId=301

