JULES A JIM HLEDÁ POSILY!
Lektor*ka selektivní prevence
Chcete pomoct dětem a dospívajícím, aby se cítili dobře v třídním kolektivu
i sami se sebou?
Chcete pomoct mladým lidem, aby vyrostli v sebevědomé, zdravé a zároveň
ohleduplné dospělé?
Nebojíte se práce se školním kolektivem?

Koho uvítáme v našem týmu?
Hledáme hlavně někoho, kdo má zkušenosti s prací s dětským kolektivem, ideálně přímo se selektivní prevencí
nebo má jiné zkušenosti s rizikovým chováním ve skupině – např. diagnostikou míry výskytu rizikového chování.
Práce je tak vhodná např. pro školní psychology, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden apod.
Hledáme někoho, kdo pomocí zážitkové pedagogiky dokáže podporovat nastavování zdravých norem ve skupině
tak, aby každému mohlo být ve třídě dobře. Někoho, kdo dokáže vést žáky k definování rizikových faktorů ve svém
okolí, získání náhledu na vlastní chování, stanovení pravidel, přijetí vlastní zodpovědnosti za dění ve třídě/skupině
a k samostatnému hledání vhodných způsobů řešení problémů.
U lektorujících si ceníme upřímnosti, kritického náhledu na svou práci a chuti neustále se zlepšovat a
pracovat na sobě.

Co požadujeme?

Co nabízíme?

Dokončené magisterské studium
v oboru psychologie, pedagogiky, speciální
pedagogiky, sociální práce nebo v jiném příbuzném
oboru

Časovou flexibilitu
Lektorovat je možné v dopoledních hodinách během
školní výuky. Záleží jen na Vás, kdy to bude!
Konkrétní termíny organizuje koordinátorka na
základě časových možností každé*ho lektora*ky.

1-2 volné dopoledne v týdnu
Práci na živnostenský list nebo formou dohody
Výhodou:
- Zkušenost s lektorováním a vedením reflexí
- Sebezkušenostní výcvik
- Kurz krizové intervence
- Kurz motivačních rozhovorů
- Jiné seberozvojové kurzy

Pracovní i osobnostní rozvoj
Pravidelně se vzděláváme v rámci supervizí a
intervizí, interních školení či mentoringu. Vzájemná
podpora kolegů*yň je samozřejmostí, jsme přece
tým!
Odpovídající finanční ohodnocení
Nástupní odměna 250 Kč/hod přímé práce (1
vyučovací hodina). Může dosáhnout až 550 Kč/h.
Navyšování odměny se odvíjí od schopností
konkrétní*ho lektora*ky a také množství
odlektorovaných programů.
Možnost okamžitého nástupu nebo dle domluvy.

Chcete do toho jít s námi?
Do 28. 1. 2022 nám na e-mail hr@julesajim.cz p ošlete CV a motivační dopis s popisem, proč Vás naše
nabídka zaujala a co Vás na této práci nejvíce láká, zajímá...
Udělejte si čas 3. 2. 2022, kdy proběhne 2. kolo výběrového řízení v čase 12:00-16:00 u nás v kanceláři v
Krkonošské 6. Zda jste byl*a vybrán*a do 2. kola se dozvíte nejpozději v pondělí 31. 1. 2022.

Těšíme se na Vás!

