ŽIVOTOPIS
Mgr. Martina Benová
Osobní údaje
Email:
Rok a místo narození:
Školní vzdělání
2019 – 2021

martina.benova@gmail.com
1996, Brno

Masarykova univerzita, Brno
Filozofická fakulta
Ústav pedagogických věd
Obor: Pedagogika, navazující magisterské studium

2016 – 2019

Masarykova univerzita, Brno
Filozofická fakulta
Ústav pedagogických věd
Obor: Pedagogika, bakalářské studium

2012 – 2016

Obchodní akademie ELDO, Brno, Ekonomické lyceum

2003 – 2012

ZŠ Horácké náměstí, Brno

Zkoušky
2021
2019
2016

státní závěrečná magisterská zkouška obor Pedagogika
státní závěrečná bakalářská zkouška obor Pedagogika
maturitní zkouška

Pracovní zkušenosti a praxe
2020 – současnost

Junior-pedagog volného času
✓ DDM Helceletka, Brno, pobočka Domino
✓ DDM Helceletka, Brno, pobočka Frikulín

2019 – 2020

Asistentka pedagoga volného času / lektorka v klubu
✓ DDM Helceletka, pobočka Frikulín (klub pro předškolní děti)
✓ DDM Helceletka, pobočka Domino (příměstské tábory –
vedoucí, víkendové a tematické akce)

2017

Absolventka kurzu Praktika ekologické a globální výchovy
✓ terénní praxe

2016 – 2021

Pracovní aktivity různých typů mimo pedagogický obor

Znalosti
Práce na PC
Anglický jazyk
Německý jazyk

internet, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
B2 – aktivně, slovem i písmem + AJ pro akademické účely
A2 – pasivně

Vlastnosti:
•

pozitivní vztah k dětem a individuální přístup k nim, učení se novým věcem s radostí,
ochota se dále vzdělávat

•

empatie, trpělivost, komunikativnost, zodpovědnost, kreativita, pečlivost, systematičnost

Schopnosti:
•

využívat škálu vzdělávacích metod a tvořivě je upravovat v závislosti na potřebách
konkrétních cílových skupin i jednotlivců

•

analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin a navrhnout odpovídající aktivity

•

provádět koncepční, organizační a projektovou činnost ve školním i mimoškolním vzdělávání

Orientace v:
o pedagogice volného času
o předškolní pedagogice
o RVP pro základní vzdělávání a náležitostech pro ŠVP
o alternativních směrech pedagogiky (Montessori, Waldorf)
o oblasti tvoření projektů a projektového řízení
o teorii a praxi pedagogického výzkumu
PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU
•

mohu nabídnout své aktivity v oblasti výtvarné výchovy, keramiky, dramatické výchovy
či pohybových aktivit (aerobik, tanečky pro nejmenší, baletní přípravku) – absolvovala jsem
ZUŠ UNIVERSUM, s.r.o. – taneční obor

