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Valné zhromaždenie
Združenia katolíckych škôl Slovenska
XXVII. ročník

Pohľad do budúcnosti
Riaditeľ ako líder, ktorý sa učí ako viesť a sprevádzať tím

Štvrtok 29. apríl 2021
9:00 - 14:30

Kľúčové témy

1. Pohľad Cirkvi, pomocou ktorej rozpoznávame znamenia a smer cesty

2. Pohľad skúsených lektorov, ktorí nám prinášajú podporu a sprevádzanie

3. Pohľad expertov z praxe na efektívnejšiu službu

Online prostredie na platforme Cisco Webex
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Hostia

1. J. E. Bernard Bober
Arcibiskup - metropolita Košickej arcidiecézy, predseda Komisie KBS
pre katechizáciu a školstvo

2. Juraj Vittek
Rímskokatolícky kňaz Bratislavskej arcidiecézy, doktor filozofie,
odborný asistent na Katedre filozofie Bohosloveckej fakulty UK

3. Martin Kramara
Rímskokatolícky kňaz Bratislavskej arcidiecézy,
hovorca Konferencie biskupov Slovenska

4. Daniela Daubnerová
Certifikovaná trénerka a koučka, architektka rozvojových projektov
v spoločnosti D‘ ATELIER pre leadership a kultúru.
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5. Miriam Němcová
Koučka, spoluautorka programu Využitie koučovacieho prístupu
v školstve, lektorka rozvojových programov,
zakladateľka a koordinátorka LOGOS Academy.

6. Diana Rusnáková
Projektová manažérka so zameraním na rozvíjanie kompetencií 
v oblasti riadenia zmien, zlepšovania procesov a transformáciu 
organizácií na vyššiu úroveň.

7. Marián Kubeš
Konzultant, lektor a kouč, špecialista na rozvoj organizácií,
tímov a jednotlivcov, autor programu Kresťanský kouč
a spoluautor programu Využitie koučovacieho prístupu v školstve.

8. Katarína Tamášová Karácsonyová
Lektorka, konzultantka, poradkyňa
v oblasti služieb pre školstvo,
konateľka spoločnosti OVeS, s.r.o.
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Otvorenie, privítanie, predstavenie programu
Daniel Masarovič, prezident ZKŠS

Úvodný príhovor
J. E. arcibiskup Bernard Bober, predseda Komisie KBS
pre katechizáciu a školstvo

Cirkev o mladých a pre mladých
Juraj Vittek: Odkaz apoštolskej exhortácie Christus vivit
pre katolícke školy

Rozvoj kompetencií pre vedenie tímov
1. blok voliteľných workshopov

Prestávka

Rozvoj kompetencií pre vedenie tímov
2. blok voliteľných workshopov

Program

09:00 
 

09:10  
 

09:20  
 
 

09:50

10:30

10:45

1BLOK

2BLOK
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Program Leadership - cesta riaditeľa školy: Podpora pre riaditeľa v oblasti 
profesijného rozvoja potenciálu tímu.
Daniela Daubnerová: Ako budovať víťazné tímy? Ako sprevádzať tímy,
aby dostali to najlepšie zo seba? Riaditeľ ako počúvajúci, inšpiratívny
a premieňajúci líder.

Čo nám ponúka cirkev pre dnešné dni
Martin Kramara: Encyklika Fratelli tutti v kontexte znamenia časov

Správa o činnosti, Závery XXVII. VZ ZKŠS, Rozpočet, Voľby
Daniel Masarovič, Renáta Ocilková

Obedová prestávka

Pracovný poriadok katolíckej školy
Katarína Tamášová Karácsonyová: Vzorový pracovný poriadok v znení 
aktuálnej legislatívy.

Záver

11:25

11:40

12:10

12:20

13:00

14:30

Každý účastník si bude mocť vybrať
jeden zo štyroch voliteľných paralelných
workshopov v každom bloku

 od 9:50 do 10:30
    
 od 10:45 do 11:20

1BLOK

2BLOK
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Voliteľné workshopy

1. Komunikácia zmeny a delegovanie jej realizácie na tím
Daniela Daubnerová: Ako zavádzať zmenu do tímu, aby som posilnil jeho potenciál            
a mohol sa oň oprieť? Zmeny prinášajú silné momenty zapojenia sa ľudí do tímu, alebo 
odpojenia sa ľudí od tímu. Vonkajšia zmena vytvára priestor na to, aby členovia tímu 
prijali zmenu a boli aktívni, alebo ju odmietli a boli pasívni. Ako vtiahnuť tím do 
realizácie zmeny, aby bola úspešná, ako dosiahnuť, aby sme zároveň spolu rástli? 
Výstupom workshopu bude rámcový  komunikačný scenár zmeny pre tím.

2. Naskicuj si zmenu
Diana Rusnáková: Nevyhnutným predpokladom na úspešnú zmenu je pochopenie našich 
vnútorných potrieb, uvedomenie si motivácie, uvedomenie si toho, prečo veci robíme
a chceme robiť, uvedomenie si cieľa. Workshop je zameraný na skúmanie našich 
postojov a pocitov, zistenie, z čoho pramenia, čo hovoria o nás a o našom prostredí.

3. Využitie koučovacieho prístupu v školách
Miriam Němcová: Koučovací prístup učí pohotovo klásť jednoduché a súčasne silné 
otázky v situáciách, ktoré prináša každodenná realita. Ukazuje sa, že práve vedomá 
kombinácia koučovacieho a mentorského prístupu je účinným nástrojom pri práci so 
žiakmi aj pri organizovaní a riadení tímov.

4. Čo je koučing a prečo je taký účinný
Marián Kubeš: Fenomén koučing, kresťanský koučing, podstata koučingu, využitie pri 
pomáhaní a v škole.
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Partneri Valného zhromaždenia

tajomnik@zkss.sk / +421 903 910 937 / www.zkss.sk

Registračný formulár

ALEF Distribution SK Nadácia Konrada Adenauera

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKn3DPa9NSdqDqzht5m1RvZMX-zPTnHsxlXaFuupvLwA1L0g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

