

A N A L Y T I C K É   H O D N O T E N I E   P R Á C E 

Odvetvie :  

 Kultúra        
Číslo :  
Platová
trieda :  10.08.04
Názov činnosti  / funkcie / :

                                                 Lektor                                      


Bezprostredne nadriadená funkcia : riaditeľ

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :  ÚSO

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :           do 6 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 

  Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo
  v pamiatkových objektoch, obsahová príprava lektorských textov a odborný výklad s diferencovaným prístupom   
  pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím)

  - príprava a zabezpečovanie špeciálnych lektorských vstupov pre osobitné skupiny návštevníkov

  - realizácia lektorských vstupov s diferencovaným prístupom k jednotlivým skupinám návštevníkov

  - spolupráca so školami a školskými zariadeniami pri príprave výkladu s prepojením na učebné osnovy daného odboru

  - príprava, zabezpečovanie a realizácia odborného výkladu pre osoby so zdravotným postihnutím s využitím osobitných
    komunikačných metód a špeciálnych technických prostriedkov (napr. zrakovo alebo sluchovo postihnuté osoby)

  - znalosť základov psychológie, pedagogiky 









POZNÁMKA : 
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 













A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX  / základná  odborná príprava , 
     nadväzná odborná príprava, odborná prax /


 body:  110

  A 1.3   ÚSO												70 
  
  A 3.4   prax do 6 rokov											40 



B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE / zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zaradenie alebo
     zložitosť požadovanej techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných  
     vzťahov /


body :  140

  B  1.4/II.3   samostatný tvorivý prístup k príprave a realizácii špeciálnych lektorských vstupov a programov
                    s využitím psycholog.- pedag. znalostí práce s osobitnými skupinami občanov			100
 
  B  2.2.        zložitá technika vlastnej činnosti								  10

  B  3.3         prepojenie a spolupráca s inými úsekmi a organizáciami (napr. kurátor školy a školského
                    zariadenia, metodické strediská)								 30
C.  ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce , 
      zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného 
      rizika vzniku škody /
 
body :   70

  C  1.3    prezentácia výsledkov činnosti organizácie – kvalita výkonu prezentuje výstupy iných úsekov,
                skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu							70

  C  2.1 													 0

  C  3.1													 0 
D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /

 
body :  99

  D  1.I.1/II.3   viac ako 70% v stoji										14

  D  2.A3/B3   nevyhnutnosť sústavnej koncentrácie								30 

  D  2.C4/D2   sústavný kontakt s návštevníkmi								30

  II.3/III.1         zaťaženie hlasu										25 

CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV : 
                                                                                                                                                                                      419 


