junák - český skaut hledá
koordinátora/koordinátorku
proJektu revize stezky

Kancelář ústředí
2. 8. 2017

Do programového týmu Kanceláře ústředí hledáme nového pracovníka,
který bude publikovat revidované stezky pro skauty a skautky včetně
Nováčka a tvořit podpůrné materiály.

POŽADAVKY:
dobrá znalost skautského prostředí a podstaty skautské výchovy
zkušenost s vedením oddílu skautů a skautek nebo užší spolupráce na jeho
vedení
schopnost podívat se na věci z celostátní perspektivy (z pohledu různých
oddílů, rádců, vedoucích, vzdělávacích kurzů, …)
chuť a schopnost uvažovat pedagogicky a didakticky (přemýšlet, jaké
prostředky
k naplnění výchovného cíle použít, aby současně bavily, zajímat se o současné
pedagogické trendy, vzdělávat se)
dobré komunikační schopnosti (v psané i mluvené formě - formulování aktivit,
zadání, článků, emailů i při vedení porad)
samostatnost, pečlivost, organizační schopnosti, schopnost týmové práce
a časová flexibilita (pro spolupráci s dobrovolníky)
dobrá znalost práce s PC (MS Office, Google dokumenty; práce v redakčním
systému na webu)

PRÁCE ZAHRNUJE PŘEDEVŠÍM NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:
práce s existující Experimentální stezkou a s výsledky jejího testování
tvorba nových aktivit v návaznosti na nově vzniklé kompetence, účast
na diskusích směřujících k aktualizaci kompetencí skautské výchovy,
spolupráci s odbory Junáka
revize Nováčka a vytvoření nového Nováčka
navrhování a tvorba podpůrných materiálů, které pomohou zapojení
a plnění stezky a nováčka do oddílů
tvorba finální verze Stezky a Nováčka
prezentace výsledků práce do hnutí
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Forma spolupráce: pracovní smlouva v rozsahu plného úvazku (případně
0,5 úvazku), možnost externí spolupráce podobného rozsahu
Doba trvání: 18 měsíců, zkušební doba 3 měsíce
Nástup: říjen (listopad) 2017
Místo výkonu práce: Praha/u externí spolupráce bude předmětem dohody
(min. jednou týdně dojíždění do Prahy)

NABÍZÍME:
příležitost stát u vzniku důležitého výchovného nástroje pro skauty a skautky
práci v nevelkém a příjemném kolektivu v centru Prahy
zázemí velké neziskové organizace s dlouholetou tradicí
možnost znalostního růstu
u zaměstnaneckého poměru benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek
na stravování, příspěvek na jazykové vzdělávání)

V případě zájmu, prosím, vypracujte úkol a zašlete se svým životopisem
a motivačním dopisem do 20. 9. 2017 na adresu kancelar@skaut.cz.

Junák - český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1
tel.: 234 621 284, STS: 776 720 220, e-mail: kancelar@skaut.cz
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SAMOSTATNÝ ÚKOL KOORDINÁTOR/KA
PROJEKTU REVIZE STEZKY:
Vyberte si jednu z následujících kompetencí a vymyslete aktivitu/a ktivity
do stezky tak, aby skauti a skautky (11-13/ 13-15 let) jejím splněním
prokázaly, že danou kompetenci ovládají.
umí informace efektivně zpracovat, vyhodnotit jejich relevanci (z oblasti Co
umím a znám)
má pozitivní přístup k životu a dokáže se radovat (z oblasti Kdo jsem)
je schopen pozorovat a naslouchat (z oblasti Můj kamarád)
umí pracovat ve skupině, spolupracovat s ostatními, podílet se na rozdělení
práce, nést společnou odpovědnost (z oblasti Můj domov)
aktivně se účastní voleb, dokáže uplatnit svůj hlas úměrně věku (z oblasti
Svět okolo nás)
ví, kde hledat krásu v přírodě, umí ji nacházet (z oblasti Příroda kolem nás)
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