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Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Venuješ sa práci s mládežou a chceš vyťažiť zo svojej práce maximum? Ak pripravuješ, vedieš a hodnotíš aktivity v oblasti  
neformálneho vzdelávania a chceš rozvíjať svoje lektorské zručnosti, tento program je určený práve pre Teba.  

Ak ešte nemáš lektorské skúsenosti, získaš všetko potrebné pre úspešný štart.

Ak už skúsenosti máš, získaš väčšiu sebaistotu a novú inšpiráciu pre svoju lektorskú prax.

O COM JE TENTO PROGRAM?
Spoznáš, ako si na tom so svojimi lektorskými zručnosťami. Pripomenieš si bežne využívané lektorské metódy, ale aj metódy, ktoré 
si možno doteraz nepoznal. Získaš nové skúsenosti v tom, ako vytvoriť metodiku programu tak, aby mala logiku a dobre stanovený 
cieľ. 

Zoznámiš sa s rôznymi lektorskými štýlmi a odhalíš svoj vlastný štýl. Zistíš, ako zúročiť plusy vlastného lektorského štýlu, a zároveň, 
ako kompenzovať jeho nedostatky a využiť pri tom iné štýly. Dôležitou súčasťou programu bude aj práca so skupinou, skupinovou 
dynamikou , pravidlami skupiny a rizikami, ktoré práca so skupinou prináša. 

Celý program je zameraný veľmi prakticky.

KOMU JE PROGRAM URCENY?
- pracovníkom s mládežou a mládežníckym vedúcim
- ľuďom, ktorí chcú svoju prácu s mládežou zefektívniť a zo svojej práce so skupinou vyťažiť maximum

CO SA U NAS NAUCIS?
- vytvoriť, zrealizovať a vyhodnotiť vzdelávací program pre rôzne skupiny
- pomenovať kompetencie dobrého lektora
- nastaviť si osobné ciele v rámci lektorských kompetencií
- rozoznať a používať rôzne lektorské štýly a prístupy a ich využitie v praxi
- definovať Tvoj vlastný štýl, jeho silné a slabé stránky, na čom stavať a ako kompenzovať nedostatky
- rozoznať rôzne metódy a techniky využívané v neformálnom vzdelávaní pri práci s mládežou 
- pomenovať a využívať nové lektorské metódy a techniky
- vytvoriť komplexnú metodiku aktivity so všetkým, čo tento proces prípravy zahŕňa
- poznať a používať digitálne technológie využívané v lektorskej praxi 
- pracovať so skupinou s ohľadom na skupinovú dynamiku, skupinové pravidlá
- pomenovať riziká práce so skupinou a poznať ako sa takýmto situáciám vyhnúť
- a veľa ďalších vecí potrebných k praxi 
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AKO PROGRAM PREBIEHA?
Program je zameraný veľmi prakticky.
1. časť v rozsahu 20 hodín / 2. časť domáca príprava 10 hodín / 3. časť v rozsahu 20 hodín / spolu 50 hodín

Prezenčná forma zahŕňa dvakrát 4 dni, ktoré budú plné praktických tréningov a cvičení.

Dištančné vzdelávanie zahŕňa individuálnu prácu prostredníctvom konkrétnych, zadaných úloh. Praxou prehĺbiš a utvrdíš sa  
v tom, čo si sa naučil a rozvinieš kompetencie v jednotlivých oblastiach lektorských zručností. 

Záverečnou skúškou bude realizácia vlastnej vzdelávacej aktivity, a jej vyhodnotenie a konzultácia s lektorom.
 

AKO SA PRIHLASIT?
Vyplň prihlášku, ktorú nájdeš TU. Prihlásiť sa môžeš do 20. 11. 2017. 
Spolu s prihlásením nám pošli odporúčanie Tvojej materskej organizácie na mail stipendium@ozviac.sk. Na základe informácií  
z prihlášky a odporúčania Tvojej organizácie bude realizovaný výber účastníkov vzdelávania. Výsledok Ti bude oznámený  
do 23. 11. 2017.

UCASTNICKY POPLATOK
Účastnícky poplatok za program je 145 Eur.  
Cena zahŕňa:
- prácu lektora
-  študijné materiály
- ubytovanie a stravu v rámci prvého termínu: 5. –  8. 12. 2017

LEKTORI
Tomáš Pešek - skúsený lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni.  
Romana Michaela Michalíková – riaditeľka neziskovej organizácie TRENDUM o.p.s. v Ostrave, lektorka, konzultantka, realizátorka 
mnohých projektov v oblasti práce s mládežou.  

MIESTO KONANIA
Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená

TERMINY PROGRAMU
05. –  08. 12. 2017
25. – 28. 01. 2018

Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné zúčastniť sa na oboch termínoch a absolvovať min. 45 hod. z celkovej 
časovej dotácie 50 hod. Po absolvovaní programu získaš Osvedčenie vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou 
platnosťou. 

Ak máš nejaké otázky, kontaktuj nás na: stipendium@ozviac.sk , 0907 694 004

Tešíme sa na Teba 
Tím V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže je nezisková organizácia, ktorej úlohou je formovať generáciu, pre ktorú byť osobnosťou nie je len 
záležitosť „vyvolených“, či „talentovaných“, ale rozvíjať svoj osobný potenciál a spájať v sebe charakter, angažovanosť a líderstvo je životným štýlom 
všetkých. Je to generácia, ktorá reálne mení atmosféru regiónu, kde žije, i celého Slovenska. Prispievame k tomu, aby sa Slovensko stalo krajinou, 
z ktorej netreba odchádzať, ale v ktorej sa oplatí ostať. Začíname na Orave, ale ideme aj ďalej...
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https://viac.typeform.com/to/VyrbPs

