Profil: Odborný expert/expertka
Pre účasť v programe prevencie „Šialený? No a! V škole fit
na duši“
Predpoklady
Odborný expert/ka disponuje odbornou kvalifikáciou podľa príručky Prevencia – oblasti
pôsobnosti a kritériá zastrešujúcej organizácie, v aktuálnom znení z 14.12.2020. To znamená,
že odborný expert/ka spĺňa nasledujúcu kvalifikáciu:
•

má ukončené vzdelanie a dokladom doložené znalosti a schopnosti v oblasti verejného
zdravia, príp. podpory zdravia, prevencie, alebo

•

má ukončené vzdelanie a dokladom doložené vedecké a praktické kompetencie v
odbore psychológie, sociálnej práce, sociálnej pedagogiky, sociálnych vied, medicíny,
zdravotníctva a pod. a dodatočné znalosti o podpore zdravia a prevencie.

•

Má znalosti a schopnosti v oblasti riadenia procesov, projektového manažmentu
a organizovania.

•

Má prehľad v právnych záležitostiach v rámci podpory zdravia a prevencie, najmä
vedomosti o všeobecných postupoch v oblasti sociálnej starostlivosti.

U odborného experta v programoch „Šialený? No a! a „Štúdiom fit na duši“ sú nevyhnutné
pracovné skúsenosti v sociálno-psychiatrickej starostlivosti, prevencii a podpore zdravia.
Odborný expert/ka …
•

je stotožnený s poslaním a víziou spolku Irrsinnig Menschlich e.V. a občianskeho
združenie Integra, o. z. a aktívne ich zastupujú,

•

úspešne absolvujú trojdňový tréning k programu „Šialený? No a! V škole fit na duši“
(koncept, stanoviská, postoje, obsah, metodika).

Čím by mal/mala ešte odborný expert/ka disponovať
Vedomosti/prax
•

dobré znalosti konceptu, metodiky a didaktiky „Šialený? No a! V škole fit na duši“

•

dobré odborné vedomosti o psychických krízach a ochoreniach u mladých ľudí

•

dobré vedomosti a prax ohľadom podpory psychického zdravia v škole (žiaci/čky, učitelia,
rodičia, vedenie školy)

•

základné znalosti systemického pohľadu a spôsobu práce

•

chuť ďalej sa vzdelávať

•

odporúčaný výpis z registra trestov
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Motivácia
•

záujem o cieľovú skupinu žiakov a ich učiteľov

•

záujem o politiku a spoločnosť, vo vzťahu k mladým ľuďom, škole a budúcnosti.

•

identifikovanie sa s úlohou odborného experta/ky a reprezentanta/tky občianskeho
združenia Integra, o. z

Postoj
•

chápavý a pozorný postoj, optimizmus, dôvera

•

zodpovednosť voči školám, učiteľom, žiakom/čkám

•

súhlas s účasťou na prevencii

Tréning a skupinová dynamika
•

dobré komunikatívne schopnosti, zvlášť schopnosť priblížiť sa mladým a nastaveniu na
škole

•

skúsenosti s moderovaním skupín

•

prívetivosť a humor

•

schopnosť sebareflexie

Úlohy odborného experta/expertky
•

Uskutočňuje školské dni v školách v určenom regióne vo dvojici spolu s osobným
expertom/kou Integry, o. z. Sem patrí príprava, realizácia a vyhodnotenie školských
dní.

•

Vopred so školou konzultujú školské dni v rámci programu „Šialený? No a! V škole fit
na duši“ s učiteľmi, komunikujú očakávania objednávateľa.

•

Nesú zodpovednosť za vydarený priebeh školských dní. Spolupracujú pritom na výške
očí s osobným expertom, starajú sa o rámec rozhovorov s osobným expertom v tretej
časti školských dní. Poznajú svojich partnerov v tandeme a ich potreby.

•

Dbajú o to, aby počas školských dní boli na prvom mieste životné skúsenosti žiakov.

•

Pripravujú pre žiakov a učiteľov na konci školských dní Feedback-formuláre a
odovzdajú ich koordinátorom regionálnej skupiny.

•

Mali by zrealizovať najmenej 5 školských dní ročne.

•

Svoje skúsenosti odovzdajú pri regionálnom popr. celoštátnom stretnutí siete
spolupráce.

Jana HUROVÁ - INTEGRA, o. z.
Koordinátorka programu „Šialený? No a!“ pre Slovensko
Tel.: +421/918 567854
E-mail: jankahurova@integradz.sk
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