Zpráva o realizaci aktivity Výjezd učitelů – lídrů,
Kutná Hora 16. – 18. 5. 2022
Lektorský a organizační tým:




Radek Plíhal a Libuše Daňhelková – organizátoři programu, lektoři
Libor Šrámek a Tomáš Piskoř – přispěvatelé programu
Lenka Cieplá, Jana Korecká, Dagmar Bodláková, Karolína Dürová – administrativně
organizační podpora

Účastníci: 28 pedagogů ZŠ a MŠ z Prahy 5
Výjezdní setkání učitelů lídrů bylo původně plánováno ještě v roce 2020 jako aktivita skupin
pro čtenářskou a matematickou gramotnost projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
pro MČ Praha 5. Vzhledem ke karanténním opatřením a dalším změnám se termín i záměr setkání
trochu posunul, zůstal však základní cíl: pomoci učitelům posílit jejich roli lídra pedagogického procesu
na příslušné úrovni.
Záměrem setkání bylo vytvořit prostor pro prohloubení znalostí v oblasti leadershipu, společné sdílení
projevů leadershipu v rámci dobré praxe na školách, vzájemné propojení lídrů Prahy 5 a v neposlední
řadě odměna za každodenní poctivou práci.
Pro účastníky byly připraveny tyto aktivity:









Večerní prohlídka chrámu sv. Barbory s výkladem lektora historika
Galerie historických osobnosti, aneb co lídrovství spíše je a co určitě není?
Sdílení dobré praxe, aneb jak se lídr projevuje ve mě nebo u mých kolegů
Šifrovací hra o Kutné Hoře připravená a uvedená jedním z účastníků setkání
Způsoby vedení lidí představené zážitkovou formou
Prohlídka vinných sklepů v Kutné Hoře
Večer s nabídkou filmu s tématem lídrovství nebo zpívání sami sobě s kytarami
Atributy lídra, aneb moje desatero, mapování lídra v sobě (co chci rozvíjet a co ne?)

Účastníci hodnotili výjezd prostřednictvím evaluačního dotazníku, a to veskrze pozitivně. Oceňovali
skvělou organizaci, obsah a rozsah programu, erudovanost lektorů, možnost výběru aktivit, čas pro
sdílení zkušeností, atmosféru a prostředí včetně přesunu některých aktivit ven. Přáli by si pokračování
a další možnosti společných výjezdů s tématikou řešení aktuálních potřeb zaměstnanců ve školství,
ještě více prožitkových aktivit a času na sdílení.
Příjemce dotace
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