Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
KMENOVÉ VŮDCOVSTVÍ – TRIBAL LEADERSHIP
(JAK LÉPE VÉST UČITELSKÝ TÝM)
vzdělávací akce č. 10618; akce je v akreditačním řízení MŠMT
URČENO:

vedoucím pedagogickým pracovníkům všech typů škol
a školských zařízení včetně členů rozšířeného vedení škol

LEKTOR:

Mgr. Miloslav Hubatka, lektor, konzultant a mentor
s praxí ředitele školy; zaměřuje se na oblast školského
managementu; autor knihy Úspěšní vychovávají své děti
jinak

OBSAH:
Cílem semináře je podpořit vedoucí pracovníky v řízení vzájemné spolupráce
a podpory v učitelských týmech.
Seminář je zaměřen na moderní formu leadershipu opírající se o tzv. kmenové vůdcovství –
Tribal Leadership a využití tohoto nástroje ve vedení učitelského týmu.
Lidé se seskupují nejen do pevných týmů, ale zároveň se nevědomě spojují do tzv. kmenů, které
mají podobné hodnoty a odráží jejich kulturu a pracovní nastavení. Na semináři si představíme
všech 5 stupňů kmenové dynamiky - od těch nejnižších až po ty nejsložitější, které chceme
zažívat.
Kmen = společenství maximálně 150 lidí, kteří když se na ulici potkají, mají si co říct. Kmeny
jsou lidskou přirozeností. Efektivitu kmene určuje jeho kultura. Kmenové vůdcovství se zaměřuje
na SLOVA, které lidé používají a TYPY VZTAHŮ, které vytvářejí.
Efektivní strategie a stupeň kultury v organizaci musí jít ruku v ruce. Jedno bez druhého
se neobejde. V praxi lepší část v dlouhodobém horizontu degraduje na úroveň té horší.
První část semináře poskytne účastníkům základní seznámení, průpravu a poznání Tribal
Leadershipu.
Druhá část semináře je zaměřena na využití a konkrétní rozvoj, tedy na popis, ve které fázi
a jak dochází ke kvalitativnímu posunu, jak jej navodit a udržet. Také se popisují nástroje
a zákonitosti posunu osob na vyšší stupně kultury a popisují specifika chování i řízení na vyšším
stupni včetně udržitelnosti. V druhé části rovněž využijeme konkrétní test kultury a podělíme
se o zkušenosti a kazuistiky z praxe a příklady dobré praxe.
•
•
•
•
•
•

Systém kmenového vůdcovství – základní prvky, využití a význam ve vedení týmů
Základních 5 stupňů kmenové kultury – charakteristické znaky a projevy, identifikace,
specifika ve školách, dopady do firemní kultury a vliv na rozvoj a spolupráci
Mezilidské vztahy v jednotlivých stupních a fáze Prozření – optimální forma spolupráce
a vzájemné podpory na vyšším stupni
Nástroje, zákonitosti a posuny mezi jednotlivými stupni na vyšší úroveň
Test firemní kultury – orientační test, screening - na jakém stupni se daný kolektiv nebo
tým aktuálně nachází
Diskuze a příklady z praxe, kazuistiky

Lektor vychází z vlastní praxe; podložená a ověřená jsou i vstupní data, o které se lektor opírá
IČ 75188953
www.blechova.cz

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

TERMÍN:

čtvrtek 8. listopadu 2018

ČAS:

9 – 15.30 h (prezence od 8.30 h)
počítáme s přestávkou na oběd

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262 –
23. budova areálu Svit (vchod vedle restaurace Prašád);
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

CENA:

1 300 Kč; oběd není v ceně; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

26. 10. 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
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