NAŠE VIZE - JAK JE NAPLŇUJEME?
Dobrý den kolegyně a kolegové,
v rámci evaluace PPRŠ prosím všechny pedagogické pracovníky o vyplnění připojené tabulky. HLEDÁME a SDÍLÍME pozitivní příklady naplňování vizí a ŠKÁLUJEME jejich
reálné naplňování ve škole. Cílem aktivity je zmapovat, jakým způsobem jsou námi v srpnu 2011 naformulované vize, naplňovány. Cílem je i vzájemná inspirace.
V rámci inovace PPRŠ budeme hledat cesty, jak podpořit ty vize, které se nedaří naplňovat.
Do ZELENÉHO sloupce popisujeme SVÉ VLASTNÍ ČINĚNÍ a do MODRÉHO sloupce popisujeme TO, NA ČEM SI UVĚDOMUJEME, ŽE TENTO BOD PLNÍ VÍCE
PEDAGOGŮ. Do FIALOVÉHO sloupce ŠKÁLUJEME – jak moc se daří NAPLŇOVAT KONKRÉTNÍ VIZE. Škálujeme: ANO – SPÍŠE ANO – SPÍŠE NE – NE.
Prosím o vyplnění a zaslání v elektronické podobě dokumentu word do pondělí 28.5.
PIŠTE POPISNÝM JAZYKEM. V evaluační zprávě se NEOBJEVÍ JMÉNA JEDNOTLIVÝCH PEDAGOGŮ, POUZE KONSTATOVÁNÍ A STATISTIKA ŠKÁLOVÁNÍ.
Děkuji Vítek
Pedagog
– jméno, příjmení

Chceme být školou, ve které …

Zakroužkuj všechny tvé pozice:
asistent žáka – asistent pedagoga – I. stupeň – II. stupeň –
vychovatelka – pedagogická konzultantka – vedení školy
Škála:
Na jakém svém konkrétním činění si uvědomuji, že
Na jakém konkrétním činění více pedagogů naší
ANO –
tento bod vize již naplňuji.
školy si uvědomuji, že tento bod vize již naplňujeme. SPÍŠE ANO
– SPÍŠE NE
Uvědomuji si, že /JÁ dělám/ …
Uvědomuji si, že /KOLEGOVÉ dělají/ …
– NE

 … nabízíme vysokou kvalitu vzdělávání,
uplatňujeme individuální přístup, a tak
umožňujeme úspěšnost v životě každého
člověka a dosažení jeho osobního maxima (ZU)
 … se podporuje rozvoj, předávají se
kompetence, očekává se zodpovědnost a je
oceňována kvalitní práce (ZU)
 …se respektují jasná předem společně
vytvořená pravidla a sdílené hodnoty (PP, ZU)
 … fungují vyvážené, spokojené vztahy a
uplatňují se otevřené způsoby komunikace (PP,
ZU)
 … je podporována týmová práce (PP, ZU)

 … jsou nastaveny kvalitní pracovní
podmínky a dodržují se zásady psychohygieny,
(PP, ZU)
 … se podporuje pozitivní přístup ke
vzdělávání a vnitřní motivaci všech
zúčastněných (ZU)
 … jsou zaměstnanci školy díky svým
kvalitám společností uznáváni a respektováni
(PP, OP)
 … je zřejmá její transparentnost a
otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi
všemi partnery ve vzdělávání a myslí i na
komunitní projekty (OP)

