Obsah OČK vedení oddílu

OČK VED je určeno pro činovníky, kteří se:
● zajímají se o vedení oddílu dlouhodobě,
● mají za sebou dlouholetou praxi ve vedení skautských oddílů,
● aktivně v tomto oboru vzdělávají na vůdcovských kurzech.

Získání OČK VED
● Podmínky získání OČK vychází ze Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení
.
● Uchazeč o OČK VED musí mít době podání žádosti vůdcovskou zkoušku.
● Garanti OČK VED posuzují odbornou a didaktickou způsobilost až po splnění
podmínek lektorské způsobilosti + lektorská způsobilost je také podmínkou pro účast
na semináři OČK VED - viz dále.
● Podání žádosti o OČK VED je možné zde.

Obsah OČK VED
OČK VED je rozdělen pro přehlednost do 5 celků:
●

Osobnost vůdce
o osobnostní předpoklady pro roli vůdce
o odpovědnost za skautskou výchovu
o autorita

●

Plánování
o oddílová vize
o práce s cíli
o plán oddílové činnosti
o vyhodnocení naplnění cílů a zpětná vazba
o materiální a technické zabezpečení akcí

●

Komunikace
o vnitřní: s členy oddílu, s oddílovou radou
o vnější: s rodiči, se střediskem a vyššími OJ, s úřady
o nábory

●

Řízení oddílové rady
o styly vedení
o týmová spolupráce
o úkoly a jejich delegování

o
o
o
●

práce s rádci
nástupnictví
řešení konfliktů

Řešení problémů z oddílové praxe

Obecné informace pro uchazeče
Pohovory ani semináře nejsou kvalifikační zkouškou. Jejich cílem je, aby uchazeč přesvědčil
garanty, že je odborníkem v oblasti vedení oddílu, respektive že dokáže svou odbornost
využívat v kontextu vůdcovského vzdělávání. Neexistuje povinná literatura ani seznam
otázek. Garanti respektují možný odlišný pohled uchazeče na prioritu jednotlivých prvků
oblasti vedení oddílu, časovou dotaci věnovanou různým tematickým celkům i na způsob
jejich rozvoje a ověřování požadavků VZ - pokud je dobře vyargumentovaný.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
Odbornost lze prokázat buď získanou praxí, kterou stanovuje směrnice, nebo během
pohovoru se dvěma garanty (ne nutně s oběma naráz). Pohovor může proběhnout v rámci
semináře pro žadatele o OČK VED nebo samostatně.
Odborný pohovor
Před odborným pohovorem je nutná písemná příprava. Zájemce obdrží otázky, které
zodpoví a pošle garantům k vyhodnocení.
Uchazeč o OČK VED by měl v odborném pohovoru s garanty prokázat, že má hluboké
znalosti z oblastí v obsahu OČK VED, které mu umožní rozvíjet a ověřovat požadavky
související s vedením oddílu u budoucích vůdců a zároveň jim erudovaně poradit s jejich
praktickými oddílovými problémy.
Předpokládaná délka pohovoru je 30 - 90 minut. Délka pohovoru záleží zejména
na praxi uchazeče a na kvalitě a rozsahu jeho odpovědí.
Podrobnosti k přihlášení a přípravě na odborný pohovor OČK VED
● Pokud uchazeč v žádosti o OČK VED vybere, že chce prokázat svou odbornou způsobilost formou
pohovoru mimo seminář OČK VED, budou mu zaslány otázky ohledně své odbornosti, které písemně
zodpoví. Pokud garanti vyhodnotí uchazečovi odpovědi jako vyhovující, domluví společně termín, místo
a způsob odborného pohovoru. V opačném případě si mohou vyžádat doplnění či rovnou celou žádost
o OČK VED zamítnout.
●

Chce-li uchazeč absolvovat odborný pohovor v rámci semináře pro žadatele o OČK VED zaškrtne tuto
možnost v žádosti o OČK a bude přidán na seznam zájemců o seminář a osloven ve chvíli, kdy bude
vypsán. Po přihlášení na seminář vypracuje odpovědi na otázky ohledně své odbornosti. Pokud garanti
vyhodnotí uchazečovi odpovědi jako vyhovující, žadatel bude pozván k odbornému pohovoru v rámci
semináře. V opačném případě si mohou vyžádat doplnění či rovnou celou žádost o OČK VED
zamítnout.

DIDAKTICKÁ ZPŮSOBILOST
Didaktickou způsobilost lze prokázat buď písemným metodickým zpracováním oboru
pro vůdcovský kurz, nebo aktivní účastí na semináři OČK VED.
Uchazeč musí prokázat, že ví, co má v oblasti vedení oddílu na vůdcovských kurzech
rozvíjet, že to umí dělat efektivně, a že je schopen tuto oblast v rámci VZ také kvalitně
ověřovat.
V rámci didaktiky by měl být žadatel o OČK VED schopen zejména:
● vytřídit požadavky vůdcovského profilu související s oblastí vedení oddílu;
● seskupit tyto požadavky do celků, rozvrhnout celou oblast vedení oddílu
pro vůdcovský kurz a respektovat přitom časové možnosti vzdělávací akce;
● znát požadavky k vůdcovské zkoušce z oblasti vedení oddílu (s využitím příslušné
Směrnice k obsahu vybraných činocnických kvalifikací) a zvolit vhodné formy
ověřování požadavků.

Písemné metodické zpracování oboru pro vůdcovský kurz
V případě, že chce uchazeč prokázat didaktickou způsobilost tímto způsobem, písemně
zpracuje celý obor vedení oddílu pro vůdcovský kurz. Písemné zpracování by mělo
obsahovat:
● zpracování příslušných požadavků vůdcovského profilu do programu kurzu,
● rozvržení programů a dalších aktivit na kurzu,
● formu a obsah jednotlivých aktivit (programů, úkolů apod.),
● formu a obsah “zkoušky”.

Seminář OČK VED
Seminář OČK VED trvá zpravidla 5-8 hod. a je tvořen ze dvou na sebe volně navazujících
částí:
1. Odborný pohovor
Je určen pro zájemce, kteří chtějí odbornou způsobilost prokázat tímto způsobem.
2. Didaktický seminář
Je určen pro zájemce, kteří chtějí didaktickou způsobilost prokázat tímto způsobem a již
prokázali způsobilost odbornou (získanou praxí nebo při odborném pohovoru - ať už v rámci
tohoto semináře či dříve). Pokud odbornou způsobilost neprokážou, nemohou se didaktické
části semináře zúčastnit.
Po přihlášení na seminář uchazeč obdrží garanty určenou oblast vedení oddílu, kterou ve
stanoveném termínu písemně zpracuje. Písemné zpracování by mělo obsahovat vytříděné
požadavky vůdcovského profilu s určením, jak jsou konkrétně zpracovány (v tom a tom
programu apod.); rozvržení programů a dalších aktivit z dané oblasti na kurzu; formu
a obsah konkrétních aktivit (programů, úkolů atd.); formu a obsah “zkoušky”.

V rámci didaktického semináře uchazeč v cca 10 - 15 minutách srozumitelně představí
ostatním oblast vedení oddílu, kterou písemně zpracovával. Ostatní uchazeči hodnotí, co jim
přijde jako dobrá praxe, co by z vlastních zkušeností změnili či co dělají na kurzu jinak
a jakým způsobem.
Předpokladem pro úspěšnou absolvenci semináře je mimo jiné aktivní a požadavkům
OČK VED odpovídající zapojení uchazeče do diskusí.
Podrobnosti k přihlášení a přípravě k prokázání didaktické způsobilosti OČK VED
Metodické zpracování oboru pro vůdcovský kurz
Metodické zpracování oblasti vedení oddílu vloží uchazeč přímo do žádosti o OČK VED před jejím odesláním.
Vyhodnocení zpracování oblasti vedení oddílu provádí minimálně dva oboroví garanti. Ti si mohou v případě
potřeby vyžádat doplnění materiálů či dodatečný didaktický pohovor.
Seminář OČK VED
Uchazeč, který zaškrtne tuto možnost v žádosti o OČK VED, bude přidán na seznam zájemců a aktivně osloven
ve chvíli, kdy bude seminář vypsán. Po přihlášení na seminář písemně zpracuje přidělenou oblast OČK VED.
Zpracovanou oblast zašle žadatel zpět v určeném termínu. Pokud garanti vyhodnotí zpracování jako vyhovující,
žadatel bude pozván na didaktický seminář. V opačném případě si mohou vyžádat doplnění materiálu či
individuální didaktický pohovor, respektive rovnou celou žádost o OČK VED zamítnout.
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