
 

 M gr. Lenka Ludvíčková 

 učitelka, lektorka, koučka 

 Slova, která by vystihla můj přístup k  výuce: podpora, 

 radost, chuť, změna, rozvoj, důvěra, spolupráce, kreativita, 

 hravost, pravidla, respekt, zodpovědnost 

  

 „S úsměvem jde všechno líp.“  Co mě baví: četba, hory, příroda, sport  

 

Koučovací přístup je jednou z hlavních myšlenek naší školy a stal se součástí mé každodenní pedagogické 

práce, ale i běžného života. Koučovacím přístupem pracuji s jednotlivými žáky, jejich rodiči, učiteli, ale také 

s celými třídními kolektivy. Díky koučovacímu přístupu měníme vzájemnou komunikaci, využívám jej 

k řešení problémů, ale také k jejich předcházení. Koučováním provázím žáky a podporuji je v jejich 

osobnostním rozvoji.  

 

Vážím si toho, že moje práce je pro mne zároveň mým koníčkem, protože mě…. 

 

 baví sledovat rozvoj a pokroky mých žáků 

 baví podporovat je v jejich změnách 

 baví předávat jim zodpovědnost 

 baví jim důvěřovat 

 baví společně řešit radosti, ale i trable 

 baví společně tvořit 

 baví setkávat se s celými rodinami 

 baví provázet je na jejich cestě 

 baví čerpat inspiraci 

 

 

 PRO JAKÉ UČITELE M OHU BÝT UŽITEČN Á: 

 pro učitele MŠ 

 pro učitele na 1. stupni základních škol  

 pro učitele na 2. stupni základních škol 

 pro třídní učitele 

 pro všechny, kdo chtějí individuální podporu dle svých témat 

 

V současné době navštěvuji školy v  lektorské roli s programem Triády – tak trochu jiné setkání 

školy, rodičů a žáků, které je založené na důvěře, dovednosti sebehodnocení, umění naslouchat, vyjadřovat 

se, vzájemně komunikovat, hledat společná řešení a stanovovat si reálné cíle. Triády praktikuji 6. rokem. 

V  současné době je na 1. stupni naší školy zaveden propracovaný model setkávání ve třech obsahující 

sebehodnocení žáků, hodnocení rodičů a slovní hodnocení učitelů. V rámci školení seznamuji školy 

s postupem vedení Triád a vším, co s tím souvisí. 

  



JAKO KOUČKA A M ENTORKA NABÍZÍM  BEZPEČNÝ A DŮVĚRNÝ PROSTOR 

V OBLASTECH : 

Školní radosti, ale i starosti jsou mým denním chlebem. Ráda Vám nabídnu své dosavadní praktické 

zkušenosti z oblasti výuky, zavádění koučovacího přístupu ve vztahu k žákům, třídním kolektivům, 

rodičům, ale i kolegům. Ráda Vás seznámím s principem Triád - uceleným systémem sebehodnocení 

a hodnocení žáků, rodičů a školy a se všemi praktickými věcmi, které k Triádám patří. 

Dále nabízím: vzájemná sdílení, konzultace a podporu ve vašich změnách nejen v učitelském prostředí. 

Ráda budu průvodcem ve Vašem osobním rozvoji. Nabízím podporu, naslouchání, důvěru a možnost 

zamyšlení se nad tématy, se kterými usínáte – třeba právě skrze koučování . 

 


