a Un

Zeptali jsme se

TEXT:

JARosLAVA sTEFFLoVÁ
FOTO: ROBERT KLEJCH

ZAKLADEM JE DŮVĚRA
o zkušenostech kariérníhosystému jedné ZŠ
UŽ dlouho čekaji pedaqogové na kar érni řád, který by jasne
stanovll, co stát od uč te ů očekává' DosavadnÍ nástřely přÍ iš
opt m 5mU nepřines y' MoŽná proto, Že nformaci o ne]nove]s]
podob-x kariérního systému 1e tak má o, budispíš rozpaky'
Nejčastě'1i se sJéva1iV konstatování ,,aby zase nevzn k o
něco formá niho, co učitelénebudou umět uchop t" ' Nebo'
,, Pokud nebude kariérnísystém podpořen finančně, nebude
stát na reá ných zák adech'" o tom, v Čem vidiprofesni
růst učite]ůve své ško e, 1sme hovoři i 5 VITEM BERANEM'
Ředrte] zŠKUnrat Ce v Praze 4 patři k řešitelskému lýmu, který
má v souvislost s kariérním systémern na starosti přípravu
pedaqoqických portÍo iÍ.
laká motivace k proÍésnímuÍůstuučitelů
se ve Vaší škole osvědčila?
MaXimá ně 5e snažírnepodpořit p ánovitý
pedagogický rozvoj školy i samotných
pedagogŮ. PodporUjeme Vznik školni
kultury založenéna bezpečné podpoře
pedagogú' Protože má Vazbu na jeilch
pracoVníÚ5pěchy a rozvoj, je kvalitnj
pedagogická práce oceňoVána irodiči. To
r"se,

-o

hr

ouciLeleror',",_e Ce\trt vnilr"

'r'at

i u . as r ede oo poro/U.nén ' co je

ro o"dagogicla L\dlitd, k c ene.n- pla
nováni lo1Vo.é' VsiLIni L('l. e 5'VylVdlel
plány osobního pedagogického rozvoje,
které majÍ lo9ickoU néVaznost na Projekt
pedagogického rozvoje školy. o5obnÍ
olalv uL el: j(ou orav oelnp la d], ol
projednáVány nejdříVe při jejich sChVa]o
Vánía potom VŽdy na konci školníhoroku,
kd! sp jim v rdn'ct rolvo_ovyc^ rol^ovo.u
opěl Věn-,e-e' J(ite e s
'' ín5Ta-oVU-l
dVa' -a^imdlne t.I ko' k'eln' .o/ýojo,"e
cíle, na které by chtěli v daném ško nÍm
roce dosáhnoUt'

Můžeteuvést příklad?
Učite ka se rozhodne, že by 5e Chtě a
nar.,č'' poe zvladat po!kytoVdn 7pélne
Vazby Žákůr.' K tomuto cí]i s rnusí najít
cestu' co VšeChno si naplánuje? MůŽe
to být nejen kurz poskvtovánÍzpětné
Vazby, ale jkurŽ komUnjkace' Našj Lrčitelé
sj plánujírůzné formy sdilenís ko egy
Vé \L o/e' V/Ó'em-e nd\ \I P\ y Ve V} Ui o!d^
supervize s pedagogickou konzu tantkou

a podobně' 5dílení Učite|ůje eÍektiVní
cesta umoŽňujicí bezpečný rozvoj učite ských dovedností' Velr.i cenné je' Že to
Všechno zároveň podporuje Vzájemnost
mez] pedagogy' DŮležitý je i rozhovor
ko egů po Ukončenéhodině' AÍ uŽ sl
Učite ka Vyžádá kolegůV názor na její
hod nu nebo naopak navštivíko e9U
V jeho hod]ně' Kolegovu zpětnolr VaZbu
sl můžezaloŽit do svého pedagoglckého

'

portÍo ia' ZiskáVá tak průběŽný důkaz
toho, jak 5e jí dařÍ naplňovat cíl 5tanovený
pro ško|nírok' V pedagoqickél.. portfo
iu učitelka dok ádá pinění ci]ů ze sVého
PlánU o5obního pedagogického rozvoje.
Vý! edkem by r.ěl být soubor pro nl
dÚleŽitých dúkazůo jejim ,utení se učit',
o jejim pedagogickém rozvoji' ZískéVá
tak, důkazy o tom, iak se dařÍ p nit to, co
si ná začátkU škoiniho roku naplánuje'
Dokládem 5e můžestát napřÍklad přípraVa
VyUčovací hodlny' Plněnícíle lze do ožit
iéule-li, k\r' zaLov'ky- pldlÓÍŤ|' /lele
n'rohou být opatřené jejír. komentářem
a dalšímizáznamy z Vyučovacíhodiny,
Patří sern Vyžádaná zpětná Vazby kolegy
UčiteIská portÍolia zvolna vstupUjí do škol,
přitom každá 5ije VytVáří podle svého'
Portfolio se VŽdy shlomaŽd'uje k CÍ úm

Uae.
i ||.,

Po(Ud po9t.adé U' iteIovy Io7\ojove

oát nemd \'1V(|' o.6167.

1<^

e va l a

ško a, máme se zástupkyněmi sborovnu
rozdělenou na tř] části' Každý z č enÚ
vedp' tede p. blizre t'é''nU oeo.9oqu'
s nir.iŽ projednáVá cíle plánu o5obního
pedagoglckého rozvoje' Je to dů eŽité,
oroloŽe lddV Je orln d \d7bd -a p daovd
.i penél n" dJ vzde d\dnl' nd 7djiste^
podporV, né orqan jzování seminárních

dnŮ a dalšÍVzdě áVání pedagogů obecné'
]e zajímavé, Že nynÍ 5i učitelédo svých cilů
Volí méně tý které VyŽadují úČastna Vzdě'
láVacích 5emináříCh a dlouhodobých kur_

Dal.lo',.( - )mer-,e \ !7ajem-p
podpoře nebo ké 5dí]enÍ- PráVě ke zvole
nv^,'lar.i kd,zov,cilel vpo. oeoagoqi,ké portÍo io' Není to Íorrnální činnost' Aby
by o učiteli a tudížiškole prospěšné' musl
s]edovat jeho pedagogický rŮst' Mnoho
upcr

našich učjte]ůmá Většinou jedno Ve]ké,
l,/V. sbel' p oortlol'o' do ' teleho U.léc]d'
'
' o oovéŽuji.,a důlel'l..7 néi \i pJl V\,o _
rají do sVého prezentačníhoportíol a to,
' o 5F !7TěhUjP ke "o^|.'el n|.n r ||ů -' l Te,P
si 4d ,,dřat'U.l olnl|-o rol - vvtk'i' Vyorr"
!l d'ka./\ sveho l07!o'e' l l.le ]9oU p'o né
nejcennější' Jak roz5áhlé portÍo io je, zé e_
Ži na kaŽdém učite] . Učiteléje předk]ádaji
-éjen "d l o-'' 5<ol' ^o 'oku, dlP l"ke pli
běžnýCh h05pitacich' Při pohospitačním
rozhovoru vždy diskutujeme také o cílech,
které s] pedagog stanoVil' ČímblíŽ je

ko.el 'do

^'ho lol.-, T n_ v. \Ó 7ame'-jo
ina Výh]ed do budoucna' NaťUkéVá
me, jaké Cí e by si moh stanovit pro další
me

školnírok'

Jak ředitel pozná, že 5i učitel nevyřobil
portÍolio je jenom ,,jako"?
7al ladem je tzaiemnd d,\ e d. Alp je. I .,e

^o5ld\ene. |e \*e Ujl l r'yrled.u- lzdé
áVání, nedajíse odšVlndlovat. To platí
zejména o důkazech učenížákri,kdyŽ se
U' -e .d_' ] .a/paz^dýdl' Co'e llm prav}'m
důkazem Učení'Tedy na čem pozná, co se
dÍtě naučilo' Pak stačí,když do svého port_
Íolia k danémU cili založítřeba Výs edky

písemné práCe Žáků' Nejde nán] o perÍekt_
ně naskládaná portíolia pod e předepsa
ného vzoru' Učitel se rozvÚÍ proto, abV se
,,lépšovd'yVy<leo(V V,,de'a!ánl jeno 7á.U
To je h avnícíljeho profesního rústu'

PÍoíesionálnírůst 5e neobéjde bez nasta_
vení standardu učitelé'Jak by měl podle

vás Vypadat?
]e otázka, zda standard má být normou,
nebo Vizí, ke které 5e má učitel co nejvíce
přiblížit' DomnÍVám se, Že při zaVáděni

,,ZaVádění kariérníhosystémU do českéhoškolství mUsí mit'přechodné obdobr
podpořené logistikou, prostředky, lidskými zdroji a mediá nÍ podporou z nejVyššÍCh
míst Hrad, V]áda, ministerstvo'''," říká Vít Beran. ,,Aktivní podpora a porozume
ní musí být přímo Ve škole' Učitelétuto podporu musejí cítit a mUsejíjÍ rozumět'
l rodiče musejí rozurnět tomu, co a proč se zavádí. obáVám se, Že se zabýVáme sice

důležitýmiVěcmi, ale bez toho, aby nám by]o jasné, pro koho 5e kariérnísystém
přÍpravuje, a hlavně jak mu poÍnůŽe. Aby byl učitel motivován, musí V první řadě
kariérní systém Vnímat jako potřebný' Profesní rozvoj VšeCh pedagogŮ ne5mí být
z kariérníhosytému Vyčleněn. BohuŽel, Ve školách zatím chybí často nejen podpo_
ra profesního rozvoje, ale iporozumění PRoČ.,,

Zeptali jsme
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do plo e" tu ''Pomal'd-é \ko dm Úsoě
'
chU"' DÍky tomu u nás púsobíjako bez
pP' ^a

e{ter' poopold l/v oeděqog .kd

kon/-llJnr.d

N\ e o N r -qer. Je to v! n,t
"
cí učitelka se zkušenostlV pozicj zá5tupky
né ředite]e, Učitelky i ektorky programu
,'Čteníma psaním ke krltickému myšlení"'
Aby poznala naše pedagogy, necháVala
\e pozval oo lPrr.^ hodin. Kdvz vidcla, ze
né, o ^ejoe' jd ( b\ Ťelo' _ab dl" koleqovi,
že přÍštíhodinU povede ona, nebo Že další
hodlnu mohou připravit spo u' Zeptala se
ho, jestIl chce slyšet její názor na novou
hodinu' Pokud souhlasil, ráda mu VyŽáda
nou zpětnou VazbL] poskytla' Tak začala

ffn
W

učitelŮm pomáhat'''
VíC jako kouč, nebo

jako mentor?

el po|'ebu,e 5p . toUÍ P' laaI
.lery m- dobie
nd_
le
)prs.ne^tord,
-.
'
poradí' Funkce externího podporovatele

,z.

-seny

jp plopo

\*"#
můžemít přé.hodně normat]Vní Charakter'
Řr, e-re ro-u zav"decl ta7e' Wborny .či
te tuto atku přeskočísnadno a ze před
po<l"ddt, )e b-de t ^ |'L dosahno_ l _" r tšši
Úroveň' Musírre rrU pro n dát prostor
lpodrnínky' lsem přesvědčen, že normatlV_
ní povaha standardu musi být Velml brzy
nahrazena kva ltou. které 5e ch(eme Co
ne]Více přiblíŽit a která 5e tírn, jak bUdeme
zdatnější, bude stále posouVat'

kterise obavají, aby kariérnísystém nepodpořil Íořmálnost.
V tuto ChvíLi je tu po]ltiCká Vůle pro to,
aby kariéřnísystémVznikl' Tím peč|iVěji
bude třeba zvaŽovat. co V něrr má' a Co
už nemá být' osobně bych se přimlou
Val za to, aby plošná opatření by a spiš
minlma jzována. Úroveň škol]e dost
nevyrovnaná' Jedny j5oU hodně Vpředu,
] né jsou na začátku cesty' Aby nebyl
\Jlióln \ysLe_ Ío'rro _' _u..la b/ miL
_ d7oJ
poopor-' Na
'ko'd eÍe't r'
'amem
7" dtkU ia'o'méCnl: (o d.d- mam deldl'
5lýCham uCitele'

d- m-lLr oerpe(ne podporovdt uiilele...
Mrzi mne, i když 5e V řešlte skéín týmu
' -o - d skuruje../e oddelJie oro['\n;
'e
'ozvoi od kariérníhosystému' Ten by bez

croÍesního rozvo]e neměl být rnoŽný'
FoÍ.né nost nastane tehdy' kdyŽ pedagog
\'toUze získat VyššíkariérnÍstupeň bude
dé at Vše(hno pro to, abV Íormálně Vyho'
Vě zadání' Aby spráVně Vyp]nil po]íčka
Ve Všech tabulkách a doloŽil pří5lušné
oekrety' DoL]íám, že soUčástíVýstUpU pro_
-ektU bude Zavedení karjérního sytérnU' Je

-'7ne po-7p Ie_dy''dV7

:

nd

\\é-'ozvo'

-dou učitelédlouhodobě a 5oustaVně

:'.covét' Zejména pokud stát zajistí
l ''eb1ou logis'.\oLl podoo'U, 'lrd_ťnl

..cstředky a zaVedeníce ého systému
-ed álně podpoří' Kar]érnisystém bude
_
.n9o\aT 7a p .clpokrad,, ze oedagogo, o
r ' nop. re (. drk\ \!e'n- rozvoii 'rdv".

-
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lepšírniučitell, kteří eÍektiVněji učí.Že jsou
jejich žácl dÍky tomu ú5pěšnéjší,
motiVova
nější pro celoŽivotni učení'To by neměla
být íráze' V Žádnérn připadě se nesmí
zapomínat na bezpečnou podporu'
Jakou podporu máte na mysli?
V ,azoe 5l o p i'or.r. zdlel'. ^d jdkp u ovn
daná škola je' Uvedu příklad' U nás
_ o''1e Iretr- rokem s.,pi_u ppl. u( il.l'
z ]. i2. stupně, pět interních školních mentorů, kteří podporUjí sVé koLeqy' Fakt, že to
jsou řadoVí učlte é, je Ve rl]i důleŽitý' Každé
Vedeníško y chce 5Vým Llčlte ům dáVat dob'
ré rady' Jenže pomoc neníVŽdycky o dob'
.ych radar h,
o.a'.o o oezoecne podpo'e.
"le
KdyŽ se přljde ředitel nebo jeho zástup(e
pod
do ^od ny. ie Jp^o'dvs.ovd. dl -z
'"1
Vědomě nebo nevědorné, Vnímána jako
kontrola' Učlte, který potřebuje pohled
ji^y,'or ,9 ma oPd) polve do V\uao\én
ředitele. Podobně kantor, který se.]ednoU
bUde připravovat na atestačnířízení'Na za
čátkU bude potřebovat podporu, která ho
^enodnoll a^i ^e1" Vl v'd ]pho odméxo_
Vání' BUde hledat člověka, který rl,]u poradí
a zároveň ho neohrozí' Proto bych se
přim ouva za to, aby byl ze státnípoklad'
ny uVo ňoVán dostatek prostředků na to.
aby Vyškolení mentoři mohli podporovat
ko egy' Neměll by to být pouze proškolení
pedagogoVé, a e skUtečnípeda9ogičtíLídři,5chopní učitelé5 přlrozenoU autoritouMě l by mít důVěru svých kolegů a uvolně'
né rUCe pro jejich podporu'
Takže zkrácené úVazky?
Určitě' VedeníškoLby mě o podporovat
tdj -(itel.' Melo bV !'(e Vest
)\e
"ý.
a méně řÍd t. Ředitelé by mě i umožnit nej epšímučlte ům projÍt takovým
p.o."(e.n VZoela!á^', (de se na'( ,al .Vé

.

ko]egy podporovat' opět uvedu příklad
z r as,loly' Č'vrt\.. Io'em jt-e Zépo.en

ur i'

e' * oboL'olid lVěld K'-qe'

urní přesné odhadnout, kterou roll kdy
převzit' Diky ní9l učiteléuVědor.lLi, jak
d' ezitd mů7e byl po_ol Loleo-' orolože
projekt nebude ex stovat donekonečna,
muselilsme myslet na to, abychom si za

I )T

ll uor/ile'no'1.

A,dk

si

rpnror.l.ym

vv-

cVikem připravujeme podporovate e z řad
našich pedagogů' Pět UŽ jich máme, další
skup'_d \e\lip.dé909L] se (hV5l"' PloloŽe
J(re tá\Ul1nl \kold, vedo- ^asi re^loři
nelo',\ J,denry. od nicr oa! p"e, hazejt
k podpoře učitelů'

MůžeteVašim mentořům zkrátit úvazek?
Naštěstí ano, jednak díky prostředkům
z projektu a pak také proto, Že rnárne
hodně nap něné třídy' RozrostLijsme 5e,
tékŽé.i m_/eme do\oLil ledáío', .o běŽ' d
_e',e s"ut^é realild \oUčd5_osti'
'l ol.
když ško a můŽe finančně podpořlt peda-

gogický rozvoj 9VýCh pracovníků jen tehdý
kdyŽ qp ,l poddl l /"j \lll vlCé7d'oiovp 'inancování. Je 5mutné, Že prostředký které
dostáne 7p \l"lni-o' ozpocT'' ^.UmoŽň_'
potřebný pedagoglcký rozvoj' Ano, mohu
naš rn rnentcrům tÍochu uvo nit ruce. Jde
o ové hodi-y lydl^p' V m, 2e někteři Uťile e oy ^1oina rad\i \,'oeLi Vl( pené7 Vp \lÝ
plaIé' Vet\' odmeny' Ner'dlm š(o - plV_i
rok, a proto si UVědomujl, Že kva ltá peda_

9o9iL'e olá.e mini-alilUie'il'Ia á _ro7_
ňuje rozvoj' Ško a 5 kva]ltnÍmi pedagogy
\i n.l.de.eít- ik píoiekIům é'inan.o\ánl
ro^o, na (o /e 5(drlrho rozpoc-u nezbyuo.
DrŽím se praVldla: jestllŽe chcl pro někoho
Vytvořit Vétšíprostor pro jeho rozvoj, ne
srnírn tím poškodlt podmÍnky pro kvalitní

p acr ostat- ch. My\.r.n. /..\slem. ller!

-sme v

'ái'

cl,ole 'aslavit ' \e VeliLe slUiné

zaběhl' Jako ředite jsem na sVé kolegy

Ve ice hrdý' Většina Učitelů je mot]Vova
ná pro 5Vů] pedagogický rozvoj a je to
na nich Vidět' Když Vldím po třech letech
jejlch osobní plány, Cí e, které sl dáVají,
musím je obdlvovat' směřUjí k tomu, aby
se stali rnistry učitelství,protoŽe stejnou
sledují5Vé Vlastní
5nahu Vldí koIem
'ebe'
pokroky i to, jak se
učite|énavzájem
poooo'Ull' To \\e,1no dohrom"dy lylVdřl
Ve škole příjernné k ima'

a

