NÁVYKŮ

skutečně efektivních lidí ®
pro ředitele a pedagogické pracovníky

Ověřený „operační systém“
osobního leadershipu
Dlouhodobého úspěchu a každodenní spokojenosti
dosahujeme tehdy, když umíme efektivně vést sami sebe
a vytvářet naplňující vztahy s druhými lidmi.
TERMÍNY OTEVŘENÝCH SEMINÁŘŮ 7 NÁVYKŮ PRO ŘEDITELE A UČITELE
čtvrtek 18 - pátek 19.4.2019 + čtvrtek 9 - pátek 10.5.2019, Kutná hora

4 denní

ČR

pátek 3.5. - sobota 4.5.2019 + pátek 24.5. - sobota 25.5.2019, Liptov

4 denní

SK

pondělí 12.- středa 14.srpna 2019, Jánské Lázně

3 denní

ČR

čtvrtek 31.10. - pátek 1.11 .+ čtvrtek 28.11. - pátek 29.11.2019, Kutná Hora

4 denní

ČR

Čeká vás
• Seminář, který změní vaše myšlení i chování
• Interaktivní forma, prvotřídní materiály a erudovaní lektoři
• Komunita, kde najdete podporu

Začněte svou cestu na www.ivemnejelidr.cz

CO PŘINÁŠÍ PROGRAM 7 NÁVYKŮ?
Osobní efektivitu rozvíjíme pomocí 7 návyků na třech úrovních:

1. OSOBNÍ
úroveň posiluje osobní zralost,
produktivitu a schopnost vést sebe
sama. Soustředění na osobní a pracovní
cíle vede k určování a 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.

CENA SEMINÁŘE
2+2 dny: 9.800 Kč bez DPH

3 dny: 8.200 Kč bez DPH

V ceně semináře je zahrnuto vstupní i výstupní hodnocení - Profil 360°. Zahrnuje veškeré materiály
k semináři. Nezahrnuje náklady na stravu a ubytování.

JAK VYUŽIJU 7 NÁVYKŮ VE ŠKOLE?
Poslední 4.den semináře
představujeme způsob, jak
provázíme školy a jak učitelé
využívají 7 návyků nejen
ve svém životě, ale také
v každodenní práci se žáky.

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?
Na našich stránkách najdete informace k aktuálním seminářům 7 návyků včetně přihlášky na seminář.
V případě dotazů napište na education@franklincovey.cz

www.ivemnejelidr.cz

