Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania
akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na akreditované školenie školiteľov v téme
"Bez nenávistného vyjadrovania"
Školenie sa skladá z 2 školení a jednej dištančnej práce.
Čas konania:

1. školenie bude 08-10.09.2017 (začiatok o 16:00 hod. koniec o 13:00 hod)
2. školenie bude 22-24.09.2017 (začiatok o 16:00 hod. koniec o 13:00 hod)
(podmienkou získania osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na oboch fázach vzdelávania)
Miesto konania:

Žilinský kraj ( presne zariadenia upresníme)

Cieľová skupina: mladí ľudia a pracovníci s mládežou so základnými školiteľskými skúsenosťami s metódami
neformálneho vzdelávania.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 31.08.2017

vyplnením prihlášky

http://bit.ly/2gW782l
Zo záujemcov sa bude robiť výber. Závery výberu budú doručené do 4.9.2017
Absolvent získa:
poznatky o rámci možností, ktoré neformálne vzdelávanie poskytuje na riešenie fenoménu nenávistného
vyjadrovania
školiteľské zručnosti v rozsahu postačujúcom na samostatné vedenie krátkodobej vzdelávacej aktivity zameranej na
predchádzanie a elimináciu prejavov nenávistného vyjadrovania, s osobitným dôrazom na prostredie internetu
praktickú skúsenosť s prípravou, vedením a hodnotením vzdelávacieho bloku zameraného na problematiku
diskriminácie mládeže,
súbor metód a techník umožňujúcich adresovanie nenávistného vyjadrovania prostredníctvom organizácií
mimovládneho sektora
poznatky o pracovnej náplni a kľúčových kompetenciách školiteľa.
osvedčenie MŠVVaŠ SR (certifikát školiteľa)
Absolvent získané skúsenosti bude môcť uplatniť v priebehu októbra, novembra a decembra na školení priamo v školách ( za
odmenu)
Náklady spojené s účasťou na školení
Náklady (strava, ubytovanie, lektorské, materiál) na vzdelávanie budú hradené organizátorom vzdelávania. Cestovné
náklady účastníkom hradí vysielajúca organizácia, alebo účastník sám.
Účastnícky poplatok: 30 EUR/víkend. Formu úhrady oznámime vybraným účastníkom.
Školitelia v uvedenom vzdelávaní sú: Tibor Škrabský, Martin Šturek, Darina Čierniková
Organizátor: Rada mládeže Žilinského kraja.
Kontaktná osoba: Darina Čierniková, darina.ciernikova@rmzk.sk 0908 965 002

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy
pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

