Občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji
Civic Association for Environmental Education in Zlín Region
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Lektor je vždy čestný ve vztahu k Lísce, své domovské organizaci, zadavateli i účastníkům vzdělávání.
Dělá svou práci rád a vnímá ji jako poslání. Je vstřícný a přátelský, trpělivý a empatický, kolegiální.
Přijímá supervizi své práce jako cestu k rozvoji kompetencí a ke kvalitě poskytované služby.
Všechny materiály, metodiky, manuály, prezentace apod., které v souvislosti s konáním kurzu obdrží,
využije výhradně v rámci přípravy a vedení kurzu v organizaci, která materiály poskytla a nebude je
dále bez jejího souhlasu žádným způsobem šířit či využívat pro jiné účely.
Vždy dbá na uvádění citací literatury a dalších zdrojů, které využívá.
Vede vzdělávací akci pouze na téma, se kterým je velmi dobře seznámen teoreticky a se kterým má i
dostatečnou vlastní praktickou zkušenost. Pracuje pouze v tom typu zařízení a s tou cílovou skupinou,
se kterou má dostatečnou zkušenost.
Kontinuálně pracuje na svém odborném růstu a dalším vzdělávání, aby byl účastníkům kurzu schopen
předávat nejnovější poznatky a zkušenosti z oboru a k danému tématu.
Ověří si a respektuje potřeby zadavatele a účastníků vzdělávací akce v rámci své odbornosti a zadání.
Dosahuje cílů, které se zavázal naplnit.
Dokáže provést účastníka vzdělávací akce procesem realizace a evaluace.
Ke své práci přistupuje tvořivě a snaží se volit takové metody a formy výuky, které jsou pro účastníky
co nejvíce přínosné, motivující a vedou je k aktivitě a vlastní tvořivosti. Zná širokou škálu metod a
technik vzdělávání a využívá je s ohledem na obsah a cíle vzdělávání i cílovou skupinu.
Zapojuje se jako člen lektorského týmu Lísky. Respektuje a využívá zkušenosti a poznatky svých kolegů
a zároveň jim dává k dispozici své vlastní poznatky a zkušenosti a tím přispívá k vyšší kvalitě
vzdělávacích akcí. Podporuje kolegialitu, vzájemnou pospolitost a otevřenost.
Je schopen profesionálně sladit zájmy objednatele akce, účastníků akce i vlastní domovské organizace
a zachovat si přitom svou nestrannost. Respektuje účastníka akce jako partnera.
Zavazuje se věnovat přípravě na každou vzdělávací akci dostatek času, zmapuje si potřeby konkrétního
zařízení, ověří si zázemí a vybavení pro konání akce i složení účastníků a vhodným způsobem tomu
přizpůsobí průběh akce.
Respektuje ceny za dodanou službu lektora v místě a čase obvyklé, s ohledem na doporučený sazebník
Lísky a své domovské organizace.
Šíří a podporuje dobré jméno Lísky svou profesionalitou, chováním a vystupováním. Přispívá k prestiži
lektorské práce.
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