Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová

akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
PLÁNOVÁNÍ, METODIKA A ORGANIZACE PRÁCE PEDAGOGA
vzdělávací akce č. 5122
akreditace MŠMT
Šablony OSR – 8 hodin

URČENO:

pedagogům MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, vychovatelům dětských domovů
a domovů mládeže, pedagogům volného času.

LEKTOR:

Mgr. Oldřich Růžička

TERMÍN:

čtvrtek 26. května 2022

ČAS:

9 – 15.15 h (prezence 8.30 – 9 h); přestávka na oběd

MÍSTO:

Zlín, budova MSI, náměstí T. G. Masaryka 1281, 4. budova nad
Kongresovým centrem; parkování doporučujeme na parkovišti na ulici
Březnická pod Zimním stadionem nebo u Obchodního domu

OBSAH:
Prakticky vedený kurz s cílem naučit účastníky organizovat jejich práci tak, aby
zbytečně neztráceli čas. Seznámení se základními pravidly pro řízení a využívání času,
identifikace konkrétních příčin neefektivního využití času, určování rezerv ve využívání času,
stanovování priorit na základě důležitosti a naléhavosti a dle vývoje situace.
1. blok: Plánování práce, stanovování priorit
Analýza pracovních úkolů pedagoga. Struktura jednotlivých a dílčích cílů – jejich promítnutí do
časového rozvržení činností. Efektivní plánování práce pedagoga (harmonogram denní,
vícedenní). Písemné plánování. Stanovování priorit – zhodnocení naléhavosti a důležitosti, bloky,
sloní úkoly. Priority II – zařazení do kategorií ABC, stanovení pořadí. Priority III – klíčové činnosti,
výběr a vymezení času (Paretovo pravidlo). Řízení pracovního tempa pedagoga.
2. blok: Časový management, metodika práce, delegování
Zásady řízení času pedagoga. Základní pravidla pro řízení a využívání času pedagoga. Analýza
časových ztrát. Rozpoznání ztrátových faktorů a následná práce s nimi. Kdo a co ovládá čas
pedagoga. Domácí příprava pedagoga. Použití nástrojů a metod na úsporu času. Delegování
práce. Umění důslednosti. Rozdělení velkých úkolů na malé.
3. blok: Best-practices organizace práce pedagoga
Váš „Prime Time“ – individuální výkonnostní křivka. Pravidla a postup sestavování časového
plánu. Stanovování priorit. Upravování priorit prostřednictvím sdílených zkušeností z tréninku
i z praxe. Možnosti využívání knihy časového plánu.
Diskuse a závěr kurzu.
CENA:

1 450 Kč; v ceně zahrnuty pracovní listy a drobné občerstvení;
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

17. 5. 2022

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.

IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

