
 

 

VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV 

na akreditované vzdelávanie 

„Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže“  

 

Vyhlasovateľ: Rada mládeže Žilinského kraja  

Realizácia vzdelávania: 

1. fáza: 11.-13.septembra 2020 (20 hodín) . Začiatok o 16:00 h piatok, záver nedeľa 13:00 h 

2. fáza: samostatné vzdelávanie (10 hodín) 

3. fáza: 06.-08. november 2020 (20 hodín). Začiatok o 16:00 h piatok, záver nedeľa 13:00 h 

Na získanie osvedčenia uchádzať môže vymeškať max 10% z vyučovacích hodín, čo je 5 hod. 

Miesto realizácie:  

 1. fáza: Penzión Solisko, Zázrivá http://www.penzion-solisko.sk/ 

3. fáza :  Penzión pod Oblazom, Terchová http://www.podoblazom.sk/ 

2. fázu účastník absolvuje samostatne dištančnou formou (doma).  

Kto sa môže uchádzať o vzdelávanie? 
- osoba, ktorá v roku 2020 dosiahne min. 18 rokov a viac, 

- má  skúsenosti v oblasti práce s mládežou, 

- zúčastnil sa min. 2 školiacich aktivít určených mladým ľuďom, 

- Výhoda- už viedol nejaké školenie príp. facilitovať (nie je však podmienkou) 

 

Prihlásiť sa môžete do 02.september 2020 do 12:00 h cez priložený link:  https://lnk.sk/lwy2 

Na základe informácií z prihlášky bude realizovaný výber účastníkov vzdelávania. 

Výsledok bude záujemcovi oznámený do 04.09.2020. Počet účastníkov je obmedzení. 

Poplatok na každý víkend (fáza 1, 3) je 50€ pre osobu. Spolu 100,00€ na doklad pre vysielajúcu 

organizáciu. ( platí pre vyslaných účastníkov z iných organizácií ako účastníci z  RMŽK)  

V cene je strava, ubytovanie, školiteľské materiály. 

V prípade otázok: darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002 
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Absolvent získa: 

- základné lektorské/školiteľské skúsenosti do takej miery, aby bol schopný po ukončení 

vzdelávacieho programu samostatne viesť krátkodobé vzdelávacie aktivity, 

- možnosť vyskúšať si v tíme prípravu, vedenie a zhodnotenie vzdelávacieho bloku, 

- vedomosť, čo je vzdelávacia aktivita, aké prvky obsahuje pokiaľ je vedená v kontexte neformálneho 

vzdelávania, 

- poznatky o pracovnej náplni lektora/školiteľa a o jeho kompetenciách, 

- vedomosť o formách a spôsoboch mládežníckej participácie 

- po splnení všetkých podmienok absolvent vzdelávania získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou o 

tom, že je školiteľom pre participáciu mládeže. 

 

 

Po školení absolvent: 

- vie po organizačnej stránke zabezpečiť vzdelávaciu akciu, 

- vie zistiť reálne rozvojové potreby a evalvovať vzdelávacie aktivity, 

- vie dizajnovať program vzdelávacej akcie, 

 - má zručnosti spojené s vedením rôznych typov vzdelávacích foriem (workshop, školenie, a pod.) 

- má zručnosti spojené s facilitovaním zážitkovo- pedagogických aktivít, 

- má zručnosti spojené s prácou so skupinou, 

- vie prepájať a sprostredkovať teoretické znalosti s praxou. 

 

S úspešnými absolventmi vieme v prípade záujmu v budúcnosti spolupracovať pri realizácii 

vzdelávacích aktivít. 

 

 


