Kodex zaměstnance
Pedagog a děti
Pedagog je inspirativním a nápaditým průvodcem každého dítěte. Je empatický,
trpělivý, laskavý, naslouchá potřebám a vnímá individualitu každého účastníka
vzdělávání.
Vystupuje zároveň jako přirozená autorita, trvá na dodržování předem nastavených
pravidel a je schopný správným rozhodnutím reagovat na různé situace. Trvale buduje
vzájemný respekt ve skupině.
Je důsledný, vyžaduje dodržování slibů a zároveň je dodržuje i on sám. V případě
vlastní chyby či nevědomosti ji přizná a omluví se.
Přenáší vlastní optimismus na účastníky, povzbuzuje je, vyzdvihuje úspěchy, pomáhá
překonat neúspěchy.
Je profesionál v oboru, má kladný vztah k dětem, má rád svou práci.
Pedagog a rodiče
Pedagog při komunikaci s rodiči a dospělými účastníky komunikuje otevřeně,
profesionálně, asertivně, vybízí je ke spolupráci a efektivnímu jednání.
Podporuje klientský přístup a partnerské vztahy, vždy však s jasně nastavenými
pravidly.
Při komunikaci je trpělivý a empatický, snaží se vyjít vstříc za předpokladu dodržení
nastavených norem. V případě potřeby nabídne či poskytne sociální podporu.
Vystupuje jako důvěryhodný a spolehlivý partner. Včas poskytuje přesné a úplné
informace.
Pedagog a kolegové
V pracovním kolektivu pedagog aktivně buduje zdravé a bezpečné sociální prostředí.
Jedná vždy korektně, s respektem a tolerancí k individualitě každého kolegy. Trvale
komunikuje a pravidelně poskytuje zpětnou vazbu.
Buduje přátelské vztahy. V případě potřeby je nápomocný a zároveň sám umí požádat
o pomoc. Řešení konfliktů neodkládá, vzniklé problémy pojmenovává přímo a
bezodkladně o nich komunikuje, spory vede na úrovni pracovní, nikoliv na úrovni
osobní.
Jasně nastavuje pravidla a sám je dodržuje, spolupracuje s ochotou, sdílí příklady
dobré praxe, nese zodpovědnost za svoji práci, chová se slušně a s respektem.
Pedagog sobě
Pedagog vytváří trvalou rovnováhu pracovního a osobního života, uvědomuje si
nutnost psychohygieny jako prostředku k vysokým pracovním výkonům.
Dokáže pojmenovat a využít svých silných stránek, stejně tak pracuje se svými
slabými stránkami. Je si vědom vlastní osobnosti, má zdravé sebevědomí.
V případě nutnosti umí odpovídajícím profesionálním způsobem odmítnout úkol či
požadavek.
V rámci sebepoznání a sebehodnocení stanovuje své životní priority.
Pravidelně se vzdělává a dbá na profesní rozvoj.

