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I. CHARAKTERISTIKA Akreditovaného subjektu
Číslo žiadosti

AKPSM/0026/2017/3/004

Názov

Rada mládeže Žilinského kraja

Právna forma žiadateľa

občianske združenie

Adresa žiadateľa

M.R. Štefánika 8390/13, 01001 Žilina

Kraj

Žilinský kraj

Poštová adresa

Štefánikova 8390/13, 010 01 Žilina

IČO

37807552

II. VZDELÁVACÍ PROGRAM
Názov vzdelávacieho programu
Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže

Krátka charakteristika vzdelávacieho programu
Uvedený vzdelávací program je aktualizáciou rovnomenného vzdelávacieho programu, ktorý bol akreditovaný a úspešne
realizovaný v rokoch 2012-2017.
Hlavný cieľom programu je rozvíjať lektorské vedomosti, zručnosti aj postoje mládežníckych vedúcich a pracovníkov s
mládežou tak, aby boli schopní pripraviť, viesť a hodnotiť vzdelávanie zamerané na vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí,
ktorí sa zameriavajú na zvýšenie kvality participácie mládeže na území školy, obce, kraja, štátu.
Vzdelávací program pozostáva z 3 fáz.
1 . fáza - prezenčnou formou - víkendové školenie v rozsahu 20 hodín
2 . fáza - dištančnou formou v rozsahu 10 hodín
3 . fáza - prezenčnou formou - víkendové školenie v rozsahu 20 hodín
spolu 50 hodín.

Profil absolventa
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
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 podobne).
- má zručnosti spojené s facilitovaním zážitkovo- pedagocických aktivít.
- má zručnosti spojené s prácou so skupinou.
- vie prepájať a sprostredkovať teoretické znalosti s praxou.

Typ vzdelávacieho programu

1
2

Bezmodulový
Modulový

Východísková situácia
Potreba vytvorenia tohto vzdelávacieho programu vychádza z nasledovných faktov:
1 .) Pozitívne skúsenosti s realizáciou akreditovaného vzdelávacieho programu v rokoch 2012-2017 pod názvom Lektor
vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže a podporná spätná väzba od jeho účastníkov/absolventov.
2 .) Stále platná a aktuálna potreba zvýšenia úrovne kompetencií a odbornosti pracovníkov s mládežou a mládežníckych
vedúcich venujúcich sa téme mládežníckej participácie.
3 .) Mladí vedúci participujúci na živote v škole, obci/meste, regióne potrebujú pre efektívnu činnosť pomoc a podporu vo
forme odborných lektorov.
4 .) Vznik nových obecných rád mládeže a mládežníckych parlamentov, žiackych školských rád a rotácia ich členov prináša
potrebu pre ich kontinuálne vzdelávanie a osobný rozvoj.
5 .) Vznik nových moderných foriem mládežníckej participácie vyžaduje ich reflexiu zo strany pracovníkov s mládežou a
mládežníckych vedúcich.
6.) Všeobecný záujem o posilnenie uznania kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
7.) Profesionalizácia práce s mládežou - Akreditovanie vzdelávacieho programu podporuje uznanie organizácie (vzdelávacej
inštitúcie) zo strany verejných inštitúcii a samospráv, čo vytvára synergický efekt pre komplexný rozvoj participácie mladých
ľudí.
8.) Systematické napĺňanie Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020.

Cieľová skupina programu
Primárnou cieľovou skupinou sú Mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou. Účastník má základné vedomosti o facilitácií
skupiny a absolvoval ako účastník aspoň 2 vzdelávacie aktivity, ktoré boli vedené metódami neformálneho vzdelávania.
Sekundárnou cieľovou skupinou sú mladí vedúci participujúci na živote v škole, obci/meste, regióne...

Typ vzdelávacieho programu
Verejný (zameraný na verejnosť)
Interný (zameraný na členov)

Požadované vstupné vzdelanie účastníkov
Ukončené základné vzdelanie a potvrdenie o angažovanosti sa účastníka v nejakej organizácii, škole, neformálnej skupine.

Vzdelávacie ciele programu
Hlavný cieľom programu je rozvíjať lektorské vedomosti, zručnosti aj postoje mládežníckych vedúcich a pracovníkov s
mládežou tak, aby boli schopní pripraviť, viesť a hodnotiť vzdelávanie zamerané na vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí,
ktorí sa zameriavajú na zvýšenie kvality participácie mládeže na území školy, obce, kraja, štátu.
Čiastkové ciele sú:
- získať základné lektorské/školiteľské skúsenosti do takej miery, aby bol schopný po ukončení vzdelávacieho programu
samostatne viesť krátkodobé vzdelávacie aktivity,
- vyskúšať si v tíme prípravu, vedenie a zhodnotenie vzdelávacieho bloku,
- získať vedomosť, čo je vzdelávacia aktivita, aké prvky obsahuje pokiaľ je vedená v kontexte neformálneho vzdelávania,
- pochopiť pracovnú náplň lektora/školiteľa a o jeho kompetenciách,
- získať vedomosť o formách a spôsoboch mládežníckej participácie a ako k nej viesť mládež.
Na základe cieľov absolvent získa nasledovné kompetencie:
- 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 podobne),
- má zručnosti spojené s facilitovaním zážitkovo- pedagogických aktivít,
- má zručnosti spojené s prácou so skupinou,
- vie prepájať a sprostredkovať teoretické znalosti s praxou.
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Štruktúra vzdelávacieho programu
Vzdelávací modul je štruktúrovaný do 3- fázového vzdelávania:
1 . fáza - prezenčnou formou - víkendové školenie v rozsahu 20 hodín
2 . fáza - dištančnou formou v rozsahu 10 hodín
3 . fáza - prezenčnou formou - víkendové školenie v rozsahu 20 hodín
spolu 50 hodín

Ktoré oblasti Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020 tento vzdelávací program
napĺňa?
Mládež a svet
Vzdelávanie
Zamestnanosť
Tvorivosť a podnikavosť
Participácia
Zdravie a zdravý životný štýl
Sociálne začlenenie
Dobrovoľníctvo
Práca s mládežou

Ako prispieva program k rozvoju kompetencií, ktoré umožnia účastníkom vzdelávacieho
programu aktívne zapojenie sa do spoločnosti
Nakoľko je tento vzdelávací program explicitne zameraný na participáciu mládeže sme presvedčení, že tým (ne)priamo
vplýva a vytvára podmienky pre aktívne zapojenie primárnej i sekundárnej cieľovej skupiny do spoločnosti (t.z. pre
participáciu).
Primárna cieľová skupina programu - pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci jeho absolvovaním a získaním osvedčenia
získajú aj lepšiu pozíciu vo vzťahu k mladým vedúcim i vo vzťahu k predstaviteľom (t.z. zástupcom samospráv, vedenia
školy) ovplyvňujúcich fungovanie štruktúr mládežníckej participácie (žiacke školské rady, mládežnícke parlamenty, obecné
rady mládeže...)
Sekundárna cieľová skupina bude benefitovať z odborných lektorov, čo bude mať pozitívny vplyv na ich fungovanie, a tým aj
na zvýšenie úrovne ich participácie.

VZDELÁVACÍ PLÁN A OSNOVY
Názov vzdelávacej témy

Úvod do neformálneho vzdelávania a učenia
sa.

Štýly učenia sa. Prvky a kontext školenia

Metódy a techniky používané pri školenia

Počet
hodín

2

6

3

Forma

Overenie v praxi

Lektor(i) Garant(i)

prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

prezenčné

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,
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Stavba školenia. Organizácia a vyhodnotenie
školenia

Lektor pre rôzne formy mládežníckej
participácie

Individuálna práca- metodika programu

Hodnotenie školiteľskej aktivity.

Zručnosti lektora pri vzdelávaní .

Kompetencie osobnosti lektora a jeho role.

Komunikačné zručnosti pri mládežníckej
participácií v nástrojoch a princípoch
fungovania samosprávy a štátnej správy

Tímová práca v participácií mládeže na území
školy, obce, kraja.

Dynamika skupiny v presadzovaní záujmov
mládeže a advokácia

Prezentačné zručnosti pri motivácií a
dôvodoch participáciu mládeže. Facilitovanie
skupiny pri prekonávaní prekážok v participácií

6

3

10

2

2

3

3

2

2

3

prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

dištančne

Darina
Čierniková,
splnenie zadanej praktickej Martin
úlohy
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

Prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

Prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

Prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

Prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,
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Typologia účastníkov školenia a zvládnutie
náročných situácií na školení. Etika školiteľa

3

Spolu

50

Prezenčne

účasť na programe,
splnenie praktických úloh
počas programu aj pri
individuálnej práce.

Darina
Čierniková,
Martin
Šturek,
Tibor
Škrabský,

Darina
Čierniková,

Vzdelávacie osnovy
Úvod do neformálneho vzdelávania a učenia sa.
Cieľom vzdelávacieho bloku je :
- porozumieť rozdielom medzi formálnym, neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa,
- vedieť zadefinovať základné charakteristiky neformálneho vzdelávania a ich aplikáciu pri lektorských zručnostiach,
- spoznať a pochopiť princípy neformálneho vzdelávania a ich súvis so školiacim procesom.
Dôraz bude kladený na prepojenie foriem vzdelávania s prvkami a formami neformálneho vzdelávania.
V tomto vzdelávacom bloku bude na účastníkov čakať metodika:
- v malých skupinách vytvoriť mapu krajiny podľa jednotlivých foriem vzdelávania s charakteristickými prvkami
vzdelávania podľa skúsenosti účastníkov. Následne vzájomná prezentácia výstupov a diskusia. Na záver lektor zhrnie
základné charakteristiky neformálneho vzdelávania a uvedie príklady dobrej praxe.
Metódy a techniky: sebareflexia, skupinová práca, diskusia, prednáška- vysvetlenie, príklady z praxe.
Štýly učenia sa. Prvky a kontext školenia
Po absolvovaní tohto bloku budú účastníci:
a/ rozumieť štýlom učenia (teoretik, pragmatik, reflektor a aktivista) a formám učenia (vizuálno–neverbálny, auditívny,
vizuálno-verbálny a kinestetický),
b/ rozumieť prepojeniu medzi štýlmi učenia a školiteľskými štýlmi,
c/ popísať súvislosti medzi štýlmi učenia a Kolbovým cyklom,
d/ rozumieť jednotlivým úrovniam v rebríku učenia (povedomie, porozumenie, použitie...),
Účastníci budú po absolvovaní metód bloku rozumieť jednotlivým štýlom učenia a ako štýly učenia ovplyvňujú prípravu a
stavbu školiaceho modulu alebo celého vzdelávania. Blok sa tiež venuje prepojenosti rôznych štýlov v Kolbovom cykle,
rebríku učenia v 7 úrovniach a zóna učenia. Všetky tieto témy sú východiskovými predpokladmi pre správnu a logickú
stavbu vzdelávacích aktivít. Účastníci budú vedení na úroveň porozumenia až analýzy, preto budú teoretické bloky
striedané s praktickými krokmi a simuláciou tvorby školení v oblasti participácie, na ktorú sú účastníci obsahovo zameraní.
Metódy a techniky: prednáška- vysvetlenie, rolová hra, skupinová práca, metóda otázok a odpovedí,spätná väzba
Metódy a techniky používané pri školenia
Tento blok má za cieľ, aby účastník
a/ poznal základné metódy neformálneho vzdelávania,
b/ vedel zhodnotiť súlad použitých metód a techník s cieľmi školenia,
c/ mal povedomie o výhodách a rizikách jednotlivých metód,
d/ bude vedieť pomenovať kritéria vhodnosti vybratých metód
V bloku kreatívnou formou cez rolové hry sa účastníci budú učiť chápať podstatu rôznych metódach a technikách
neformálneho vzdelávania a hlavne rozdieloch medzi nimi. Na predvedené simulácie dostanú spätnú väzbu spojenú s
diskusiou
Účastníci porozumejú zásadám výberu metód a techník v súvislosti s rebríkom učenia, štýlmi učenia a zónami učenia.
Dostanú povedomie o využiteľnosti jednotlivých metód a ich rizikách. Blok bude tiež zameraný na porozumenie princípom
správneho výberu metód a techník.
Aktivity blohu budú zamerané na metódu prednášky nie nudnou formou, metódu kladenia otázok a odpovedí, diskusiu,
debriefing,dotazníky,prípadové štúdie, rolové hry, spätnú väzbu, film a ďalšie.
Metódy a techniky: , analýza modelových situácii, prednáška- vysvetlenie, diskusia, skupinová práca, rolová hra, spätná
väzba.
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Stavba školenia. Organizácia a vyhodnotenie školenia
Cieľom bloku je poskytnúť účastníkom skúsenosť so stavbou školenia podľa pravidiel tvorby školenia neformálnymi
metódami a zároveň umožniť diskusiu k téme participácie prostredníctvom stanovenia reálnych problémov, na ktoré môžu
byť orientované ich vzdelávacie aktivity v budúcnosti.
Účastník školenia:
a/ pripraví v spolupráci s inými účastníkmi modelový príklad školenia pod vedením lektorov,
b/ osvojí si techniky pri príprave vzdelávacích aktivít a základy projektového myslenia,
c/ bude rozumieť fázam prípravy školenia a ich dôležitosti prepojenia so štýlmi učenia, Kolbovým cyklom a rebríkom
učenia,
d/pochopí rozdiely medzi logikou účastníka a logikou školiteľa,
e/ naučí sa princípy efektívneho monitoringu a vyhodnotenia školení a bude rozumieť ich dôležitosti v celom školiacom
cykle,
f/ zreflektuje svoje povedomie o participácii mládeže vo svojej komunite a niektoré z problémov bude analyzovať,
V tomto bloku budú účastníci postupne simulovať stavbu ich vlastného školenia v školiteľských tímoch podľa metodiky
programu. Postupne budú tvoriť postupy a správnu logik stavby školenia od analýzy vzdelávacích potrieb, stanovenia
cieľov vzdelávania, logiky programu, časový harmonogram, témy vzdelávania, výberu metód a techník až po formy
monitoringu priebehu školenia.
Všetky tieto teoretické a praktické časti budú zamerané na prípravu školení v oblasti základov participácie mládeže.
Metódy a techniky: prednáška- vysvetľovanie, skupinová práca, diskusia, sumarizácia a analýza, prezentácia výstupov,
spätná väzba..
Lektor pre rôzne formy mládežníckej participácie
Účastník školenia sa bude:
a/ bude vedieť zadefinovať základné formy participácie mládeže na území obce, školy, kraja, štátu,
b/ prispôsobiť vzdelávaciu aktivitu pre potreby cieľových skupín v závislosti od úrovne participácie v spádovej oblasti,
c/ identifikovať potreby cieľových skupín
d/ operatívne upraviť vzdelávací program tak, aby reflektoval potreby cieľovej skupiny
Metodika používaná v bloku za cieľ porovnať jednotlivé formy mládežníckej participácie na živote školy, obce, mesta a
regiónu s dôrazom na špecifické nároky na prístup školiteľa. Účastníci porozumejú potrebe odlišného prístupu k
vzdelávaniu
1 ) členov obecných rád mládeže a mestských mládežníckych parlamentov,
2 ) členov žiackych školských rád,
3 ) mladých vedúcich alebo mládežníckych vedúcich pôsobiacich v regionálnych štruktúrach.
Zohľadňovať sa budú osobitné potreby závisiace najmä od rozsahu pôsobenia, ale aj právnej formy, veľkosti členskej
základne a vývojovej fáze, v ktorej sa organizácia nachádza. Účastníci sa oboznámia so základnými výzvami mládežníckej
participácie na úrovni školy, obce, mesta a regiónu, čo im napomôže k lepšiemu pochopeniu východiskovej situácie.
Metódy a techniky: interaktívne cvičenia, prezentácia a prednáška, diskusia, osobná skúsenosť, príklady dobrej praxe.
Individuálna práca- metodika programu
Cieľom tejto fázy praktické vytvorenie vzdelávacích blokov na dané témy v písomnej forme a následnou prezentáciou na
nasledujúcej fáze vzdelávania.Účastníci budú mať možnosť uviesť získané poznatky do vlastného vzdelávacie modulu.
Účastník vie
a/ zostaviť vzdelávacie bloky
b/ spolupracovať v tíme na príprave vzdelávania
V rámci tejto dištančnej fázy bude mať účastník ( samostatne alebo v dvojici, podľa rozsahu vzdelávacích blokov), po
preštudovaní Handoutov zo školenia a jednej publikácie venujúcej sa téme lektora po analýze potrieb a štýlov učenia sa
účastníkov, ktorí by mali byť zapojení do najbližšieho vzdelávania vypracovať celú metodiku vzdelávacieho programu. S
možnosťou konzultovať s lektormi vypracujú vzdelávacie bloky, ktoré na následnej fáze vzdelávania budú prezentovať s
možnosťou získať spätnú väzbu.
- úlohou účastníkov bude individuálne rozvíjať svoje kompetencie tým, že si pripravia analýzu vzdelávacích potrieb skupiny
Metódy: samoštúdium, individuálna práca
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Hodnotenie školiteľskej aktivity.
Po absolvovaní tohto vzdelávacieho bloku účastník školenia vie:
a/ zostaviť plán pre hodnotenie konkrétneho typu vzdelávania s ohľadom na požiadavky kladené záverečnou správou a
zároveň rešpektujúc schopnosti účastníkov poskytnúť relevantné údaje,
b/ použiť vybrané nástroje pre hodnotenie vzdelávaní,
c/ analyzovať výstupy z hodnotenia a štatisticky ich spracovať a interpretovať,
d/ na základe výstupov formulovať odporúčania a pozmeňujúce návrhy k vzdelávaciemu programu,
e/ pozná aj formu Kirkpatrickov model hodnotenia vzdelávania.
Formou prezentácie sa účastníci dozvedia o podstate a princípoch Kirkpatrickov model hodnotenia vzdelávacieho
programu. Následne si v malých skupinách vytvoria hodnotenia podľa modelových vzdelávaní.
Okrem tejto metódy hodnotenia sa budú zaoberať aj inými formami hodnotenia ( dotazník, inventúra, spätná väzba,
sebahodnotenie)
Metódy: prednáška- vysvetľovanie, analýza, metóda otázok a odpovedí, skupinová práca, modelové situácie
Zručnosti lektora pri vzdelávaní .
Cieľom bloku je, aby účastník vedel:
a/ samostatne vystupovať v pozícii školiteľa a demonštrovať získané kompetencie pri praktickej činnosti,
b/ byť schopný spontánne reagovať na podnety a operatívne modifikovať obsah vzdelávacieho bloku,
c/ kriticky analyzovať a zhodnotiť obsah, priebeh a výstupy vzdelávacieho bloku,
d/ podať spätnú väzbu,
V rámci bloku vzdelávanie v praxi každý budúci absolvent zrealizuje krátke vzdelávanie podľa vzdelávacích blokov, ktoré si
pripravil individuálne alebo v dvojici v druhej fáze vzdelávania- Individiálna práca. Ostatní účastníci budú zapojení do
vzdelávacieho bloku. Cieľom bloku je na príkladoch vzdelávacích blokov – prakticky precvičiť získané školiteľské
kompetencie v predchádzajúcich fázach.
Po vzdelávacom bloku prezentujúci účastník dostane spätnú väzbu od ostatných účastníkov, ktorá bude zameraná na už
získané vedomosti a zručnosti resp. postoje.
Metódy a techniky: použitá technika podľa vytvorených blokov účastníkov, metóda zážitkom, prezentácia, spätná väzba,
diskusia
Kompetencie osobnosti lektora a jeho role.
Cieľom vzdelávacie bloku je aby budúci lektori boli schopní:
- zadefinovať základné kompetencie lektora neformálneho vzdelávania,
- pomenovať s charakteristikou role lektora pri vzdelávaní
- nastaviť osobné rozvojové vzdelávacie ciele,
- zhodnotiť osobnostné lektorské zručnosti.
V rámci tohto vzdelávacie bloku :
- účastníci si urobia osobnostný test s vyhodnotením kompetencii z pohľadov : schopnosti učiť, aktivita a angažovanosť,
odborný rast, jesné ciele vzdelávania, zrozumiteľnosť, komunikatívnosť, prezentácia, schopnosť riešiť konflikty, empatia,
individuálny prístup, kreativita a inovatívnosť, akceptácia rozdielnosti, schopnosť pracovať pri záťaži a ďalšie
- následne lektori vzdelávania vysvetlia účastníkom potrebné kompetencie na ktorých by mali pracovať,
- na základe získaných informácií si každý účastník urobí vlastnú analýzu úrovne lektorských kompetencií a pomenuje
potrebné smery rozvoja
Metódy: individuálna práca, práca v skupinách, hodnotenie, diskusia, analýza, spätná väzba.
Metódy a techniky: interaktívne cvičenia, prezentácia a prednáška, diskusia
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Komunikačné zručnosti pri mládežníckej participácií v nástrojoch a princípoch fungovania samosprávy a
štátnej správy
Účastník vzdelávacie bloku vie:
a/ používať základné komunikačné zručnosti pri vedení rokovaní ( argumentáciu,aktívne počúvanie, empatiu, asertivitu),
a/ usmerňovať cieľové skupiny k nadobudnutiu kľúčových komunikačných zručností pre potreby interakcie s orgánmi
samosprávy a štátnej správy, resp. vedením školy
b/ na modelových situáciách demonštrovať princípy rozhodovania v štátnej správe, samospráve v kontexte mládežníckej
participácie
V tomto bloku budú účastníci identifikovať bežné situácie, kedy dochádza ku kontaktu mladých vedúcich s orgánmi
samosprávy a následne formulovať variantné riešenia vzniknutej komunikačnej situácie- cez rolové hry a spätnú väzbu na
ne.
Cieľom bloku je na prvej úrovni reprodukovať komunikačné zručnosti potrebné pre efektívnu interakciu s orgánmi
samosprávy a štátnej správy. Po vymedzení týchto zručností a postupov si na druhej úrovni účastníci osvoja metódy a
techniky, ktorými je možné sa tieto zručnosti naučiť. Tieto techniky učenia sa budú v trojčlenných skupinách simulovať,
pričom každý účastník sa vystrieda v roli školiteľa aj účastníka.
Účastníci si cez vlastný zážitok vyskúšajú situácie, do ktorých sa môžu dostať účastníci ich vzdelávaní, ktorí sa pripravujú
na rokovania so samosprávou, vedením školy a pod.
Metódy a techniky: rolová hra, prezentácia, diskusia, prednáška- vysvetlenie
Tímová práca v participácií mládeže na území školy, obce, kraja.
Účastník školenia vie:
a/ vnímať fázovosť vývoja vzťahov v skupine a identifikovať hranice prechodu medzi fázami,
b/ reprodukovať metódy a techniky učenia k tímovej (spolu)práci na území školy, obce a mesta,
c/ použiť nástroj „Belbin Self-Perception Test“ v prostredí cieľovej skupiny participujúcej mládeže
V rámci bloku tímovej práce budú vytvorené podmienky pre osvojenie si školiteľskej schopnosti vnímať fázy vývoja v
skupine (forming, storming, norming, performing, adjourning) s ohľadom na 1) rozdiely v prístupe počas jednotlivých fáz ,
2) prevenciu možných konfliktov.
Budúci absolventi získajú základné vedomosti a zručnosti o tom, ako učiť mladých vedúcich k tímovej (spolu)práci na
území školy, obce a mesta tak, aby rešpektovali individuality každého člena a umožnili každému participovať na
rozhodovaní a na činnosti organizácie. Špecifický priestor bude venovaný metódam identifikovania preferovaných rolí v
tíme (Belbinov test), ktoré sú použiteľné v prostredí žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov.
Metódy a techniky: prednáška, skupinová práca, individuálna práca, diskusia
Dynamika skupiny v presadzovaní záujmov mládeže a advokácia
v tomto bloku účastník školenia vie:
a/ rozpoznať fázy vývoja skupiny a z toho plynúce nároky na facilitátora,
b/ aplikovať základné intervenčné stratégie podľa aktuálnej potreby,
c/ pomenovať kľúčové predpoklady nevyhnutné pre aktívnu interakciu členov skupiny a byť schopný ich pri diskusii
vytvoriť,
V bloku „Dynamika skupiny“ by budúci absolventi mali pochopiť základné koncepty dynamiky skupiny, poznať odlišnosti v
prístupe k dynamike skupiny v kontexte advokácie a osvojiť si intervenčné stratégie, ktorými ako školitelia môžu aktívne
ovplyvňovať vývoj skupinovej dynamiky.
Všetky tieto skúsenosti budú aplikovaní na skupiny, ktoré sa zameriavajú na rozvoj participácie na území školy aj obce.
Metódy a techniky: prednáška, skupinová práca, simulácia, diskusia
Prezentačné zručnosti pri motivácií a dôvodoch participáciu mládeže. Facilitovanie skupiny pri prekonávaní
prekážok v participácií
Účastník školenia vie:
a/ pripraviť efektívnu prezentáciu na tému spojenú s participáciou, dodržiavajúc vytýčenú formu, prvky, cieľ a štruktúru
prezentácie
b/ poskytovať odporúčania v pozícii školiteľa na prekonanie bariér participácie
c/ reprodukovať metódy a techniky komunikovania potrieb, dosahovania situácie výhra-výhra a identifikovania
komunikačného cieľa a pozícii zúčastnených strán
Tento blok má za cieľ zjednotiť chápanie efektívnej prezentácie na témy súvisiace s mládežníckou participáciou. V úvode
sa vymedzia požiadavky na prezentáciu – forma, prvky, cieľ a štruktúra. Následne sa v skupine bude rozoberať
problematika bariér participácie s cieľom pomenovať odporúčania, ktoré môžu budúci absolventi využiť pri školiteľskej
činnosti. Dôraz je kladený na komunikovanie potrieb, identifikáciu pozícii zúčastnených strán a dosahovanie win-win
riešenia pri prekonávaní prekážok participácie.
Metódy a techniky: prednáška, skupinová práca, rolová hra, brainstorming, diskusia
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Typologia účastníkov školenia a zvládnutie náročných situácií na školení. Etika školiteľa
Účastník školenia:
a/ bude vedieť určiť typ komunikačnej role účastníka a navrhnúť vhodnú formu prístupu k účastníkovi vzdelávania
b/ získa základné zručnosti reakcie na rôzne komunikačné situácie podľa typov účastníkov,
c/ naučí sa vhodné metódy riešenia náročných situácií na školení
d/ bude diskutovať o etických princípoch školiteľa v jednoduchých modelových situáciách a reflektovať ich.
e/ pozná základný rámec etického kódexu lektora.
f/ pozná zásady a "hriechy" lektora.
Blok poskytne účastníkom možnosť kategorizovať rôzne typy účastníkov z pohľadu ich participácie v skupine a na
aktivitách. Účastníci sa naučia rozoznávať rôzne typy účastníkov, s ktorými je ťažšia komunikácia. Budú analyzovať rôzne
situácie na školeniach, zapojenie a komunikáciu účastníkov a na základe prípadových štúdií sa učiť o technikách zvládania
ťažších komunikačných situácií ( prílíš aktívný účastník, účastník, ktorí sa málo zapája, vyrušovač, nevhodné komentáre,
negatívne naladenie účastníka, strach zapojiť sa a iné)
Blok je tiež zameraný na etiku školiteľa. Keďže táto téma nemá vymedzené pravidlá alebo teóriu, budú účastníci vzájomne
diskutovať a rozoberať tému etiky a etického správania sa na školeniach. V závere sa budú zaoberať témou: Lektorské
sedmoro proti stresu,Lektorské hriechy, chyby, omyly,Cesta od lektorského hriechu k prednostiam
Metódy a techniky: diskusia, prednáška- vysvetlenie, rolová hra, prípadová štúdia

Forma záverečnej skúšky
Teoretická časť:
písomná: záverečný výstupný test
Praktická časť:
Úspešné vyriešenie modelovej situácie v téme participácia zadanej na 2 fázu vzdelávania.
Obhajoba individuálneho lektorského projektu, ktorý bude mať za úlohu účastník vypracovať v 2 fáze vzdelávania.

Materiálno-technické vybavenie
Priestory: Priestory si prenajímame v dostatočnom časovom predstihu vo vyhovujúcich zariadeniach na území Slovenska.
Technické vybavenie, učebné pomôcky:
Naša organizácia vlastní potrebnú didaktickú techniku materiál, flipchart, projektor a pod. Všetky potrebné pomôcky a
materiál si zabezpečujeme zo zdrojov organizácie.
Študijné materiály
Vybrané študijné materiály sú z nasledovných zdrojov:
• Zora Pauliniová a kol.: Mládežnícka participácia na Slovensku- súvislosti, príklady, nástroje, Bratislava,2005, ISBN 809 69045-4-X
• Gabriele Peters-Kuhlinger: Komunikační a jiné „mekké“ dovednosti, Praha: Grada 2007,ISBN 978-80-247-2145-3
• Philip Carter, Ken Russell: Tréning pameti a kreativity, Brno: Computer Press 2004, ISBN 80-251-0327-7
• Ivana Miklovič: Lektorské zručnosti,GtoG 2013, ISBN: 978-80-971420-6-3
. Olga Mšedlíková: Lektorské dovednosti, Grada 2013, ISBN: 978-80-247-4336-3
. Dušan Ondrušek, Vladimír Labáth: Tréning-učenie zážitkom tréning,PDCS 2007, ISBN 978-80-969431-4-2
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