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oP vzdělávánÍ
p]o konkuřenceschopnos1

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

I

OSVědčenÍ
Číslo: 2/2oI5

o absolvování kurzu

Jana Suchá
Datum narození: 7. I1'. 1972

v rámci projektu
,,Učitel - mentor'', registrační číslo CZ.1 .07 l1.3.00/48.0058, 1ehoŽ

realizátorem je Vysočina Education

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků pod č'j. MSMT -758912015-1

Doba trvánÍkurzu: říjen2014 - květen 2015
Počet hodin: 88 výukových hodin

Místo konání: Hotel Jehla, Zd'ár nad Sázavou
Lektor: Mgr. Saša Dobrovolná' Mgr. Václav Šneberger

Ostrava 25. 5. 2015

CESKA
ASOCIACE

MENTORINGU
vr vzoĚlÁvnNí

Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, Ukrajinská 1483146,708 00 ostrava - Poruba,
www.camv.cz, lC'. 0217 1431

Mgr. Vádať Šneberger
prezident České asociace mentoringu

ve vzdělávánÍ



oSVĚpČrNÍ
Jméno a příjmení: Mgr. Jana Suchá

Datum narození: 07. 11. 1972
Místo narození: Boskovice

absolvoval(a) vzdělávací program

Rozvoj mentorských dovedností

NÁRoDINí lNSTITUT
PRo DALŠí

VzDĚLÁVÁNt

Učebna NIDV - SenováŽné náměstí 25,Praha 7

zaří - listopad2}I4
65 vyučovacích hodin
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Místo konání:

Datum konání:
Rozsah:

Číslo osvědčení: Y|6-OI-L2-I42II1

:iž Vzdělávací program byl akreditováň MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkri pod č j.: MSMT_ l7 '7 5'7l20l4-1-55l
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V V ,

OSVEDCENI

Jméno a příjmení: Mgr. Jana Suchá

Datum narozeni: 07. lÍ. 1'972

Místo narozeni: Boskovice

ab solvoval (a) v zdělávací pro gram

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Místo konání:

Datum konání:

Rozsah:

Číslo osvědčení:

NIDV' krajské pracoviště Jihlava
28.,29. dubna a1I.,72. června 2014,9.00 - 17'00

32 vyučovacích hodin
G53-04-24-141110

VzděláVací plo$am byl akreditován MŠMT v rámci systérnu dalšílro vzdělávání pďagogic(ých pracovnilo pod č j': MSMT 6l88/2012.-25-1l1

Vydal: Nrírodní institut pro další vzdělávání, SenovilŽné náměstí 872'25^PÍaha l. lČ: 457 ó8 455

ČíSlo je&ací akleditace instituce v systému DVPP č. ]. 13 84'1 l20l l - 25

V Jihlavě 12.06.2014 Kilo",uff'**-.
P'rc:.'J] tr

t"tr$
ředitelka



Sf*"$::E \fr'
lNVF-ST,I)E Dc ROZVOJF v/DÉ: AVANi

MODEM 27212014

číslo akreditace: MSMT- 430651201 3-1 -1 034

Jméno a příjmení:

Vedení lidí pro Vedoucí
pracovníky

máIotřídních ško!
v rámci projektu

Moderní venkovské málotřídní školy
(cz.r .07 I r. 3. s0/02.0008)

Lektorky:
Mgr. Jana Kazíkovát

Mgr. Andrea Baumannová
konaný v termínech

21. 6.2013 a22. 6.2013,
21. IT.2OI4

v rozsahu 2ahodin 7 k.,U I /
Vysočina Education

Mgr. Kateři na Zláma|ov á
manažer aktivity

V Jihlavě dne 2I. |1.2014

...' w-

obsah semináře:

Proč se dnes všichni koučují.

Jak lze rozvíjet lidi v rámci
školy:
- představení koučovacích přístupů
- slovníček koučovacích pojmů
Přístupy ve vedení třídy:
- vedení a podpora, přebíraní
odpovědnosti

- proaktivní přístup
- koučovací přístupy a techniky
vedoucího pracovníka

- metoda rozhodování
Koučovací přístupy:
- Balanční kruh
- Model GRow - stanovení cíle

Přemostění - koučovací sny

Model GROW _ cesta k cíli
- síla otázek
- metoda práce se skupinou
- výhody a úskalí koučování

moderní
venkovsl<é
mál'otřídní
šl<oty

tvl
moderni
venkovské
mátotřídni
škoty

Mgr. Jana Suchá
datum narozeni 7 . 11. 1972

absolvovala seminář

Koučovací přístup ve


