Etický kodex lektora


Lektor vytváří, podporuje a zachovává vhodné prostředí k výuce v kroužku.



Lektor spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání dětí.



Lektor rozvíjí intelektuální, emocionální, sociální a společenský potenciál dítěte.



Lektor rozvíjí intelektuální, tvořivou a etickou stránku žákovy osobnosti.



Lektor se dále vzdělává a rozvíjí své schopnosti.



Lektor spolupracuje s rodiči a školou, buduje důvěru k nim a respektuje právo na soukromí.



Lektor nesmí zneužívat svého postavení vůči dítěti.



Lektor přistupuje ke své práci / k lektorování jako k poslání.



Lektor je morálně bezúhonný a je si vědom skutečnosti, že svým jednáním je vzorem pro děti.



Lektor neupřednostňuje žádné dítě, je spravedlivý a aplikuje rovný přístup ke všem dětem.

Čtrnáctero chování na kroužku / na táboře
1. Jsme tým - všichni si pomáháme navzájem a spolupracujeme spolu. Našim cílem je zábavnou a
smysluplnou formou přivést děti k poznání.
2. Chováme se slušně, všechny dospělé i děti zdravíme. Lektor jde dětem nenásilným příkladem.
3. Používáme slova: prosím, děkuji, promiň, omlouvám se, aj.
4. Vyhýbáme se vulgárním výrazům.
5. Netolerujeme šikanu, diskriminaci, ponižování ani fyzické potyčky.
6. Pokud mezi dětmi nastane rozepře, vyslechneme obě strany a situaci vyřešíme příměřím. Pokud to
situace vyžaduje, tak (i) domluvou stranou od ostatních.
7. První den/lekci se s dětmi domluvíme, na formě oslovování, na pravidlech chování k sobě navzájem
a na pravidlech bezpečnosti práce, chování k pomůckám a materiálu.
8. Sdělujeme si požadavky pozitivní formou: Tj. co se dělat má - ne co se dělat nemá.
9. Lektor má po celou dobu konání kroužku/tábora za děti zodpovědnost.
10. Děti do žádné činnosti urputně nenutíme, ale ani nepracujeme za ně.
11. Nepoužíváme mobil v době konání tábora/kroužku k zábavě.
12. Chodíme včas.
13. Dodržujeme slovo.
14. Třídíme odpad, uklízíme po sobě.
Očekáváme a vítáme stejnou spolupráci, podporu a respekt od dětí i rodičů.
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