„Když chcete přesně zacouvat s autem, nepotřebujete pomocníka, který se v couvání vyzná lépe než vy nebo je
celkově chytřejší. Potřebujete někoho, kdo v tom autě nesedí a může vidět, co zevnitř auta vidět není. Potřebujete
jiný pohled. Poradce není odborníkem na couvání autem, ale na hledání nového užitečného pohledu zvenčí“.
Jiří Kubička – psycholog a poradce

Projekt Cesta ke kvalitě připravil k poskytování
poradenství v oblasti vlastního hodnocení školy tým poradců, kteří mohou i dále za úplatu
poskytovat intervence na školách nebo spolupracovat s přímo řízenými organizacemi MŠMT
a zřizovateli škol jako experti či lektoři.
Poradci autoevaluace jsou zkušení ředitelé, zástupci ředitelů či výchovní poradci ze základních a středních škol, kteří se na svých „kmenových“ školách dlouhodobě věnují autoevaluaci.
Dobře chápou problematiku škol, jsou srozumitelní – mluví „stejným jazykem“ jako zástupci
škol, jimž poskytují poradenství.
Poradci autoevaluace prošli padesátihodinovým vzdělávacím programem Koordinátor autoevaluace (někteří z nich byli lektory tohoto
programu) a byli vybráni k účasti na dvacetihodinovém vzdělávacím programu Poradce
autoevaluace. Po úspěšném absolvování vzdělávání zahájili svoji činnost na školách a každý
z nich realizoval intervenční praxi na školách
(někteří z poradců budou mít při ukončení projektu praxi až 15 intervencí ), dále se účastnili
společných odborně vedených supervizí a dalšího vzdělávání v oblasti autoevaluace. Někteří
z nich měli zkušenosti s lektorskou a poradenskou činností ještě před vstupem do vzdělávacího programu.

Poradci autoevaluace mohou pracovat i pro Vás a Vaše školy!
Nevíte, jak si poradit s vlastním hodnocením školy? Poradce Vám může pomoci.
Bližší informace o projektu a o poradenství naleznete na http://www.ae.nuov.cz. Seznam poradců i s kontakty na ně
a informací o jejich regionální příslušnosti naleznete na http://www.nuov.cz/ae/poradenstvi.

Jedná se o potenciál týmu lidí, kteří jsou schopni na školách pomoci se zvládnutím autoevaluačních procesů. Domníváme se, že je dobré
podpořit jejich využití i do budoucna!
Kompetence poradce autoevaluace:
• je odborníkem na autoevaluační procesy
• je schopný vést poradenskou intervenci na škole
• ovládá práci s klientovým tématem, klientovým
prožíváním a jeho aktuální situací, procesem
rozhovorů
• dokáže zhodnotit přínos své poradenské práce
• zvládá obtížné situace v poradenské práci
• je si vědom hranic konzultační poradenské práce
• je schopen sebereflexe a supervize své práce
Nabídka je určena školám, zřizovatelům a přímo řízeným
organizacím ministerstva.

