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Vytvorili sme a otestovali skvelý modul na zvyšovanie
angažovanosti mladých. Osvojiť si ho a preniesť
do svojej praxe môžete teraz aj Vy.

O čom to bude?
zážitková
pedagogika
a neformálne
vzdelávanie

projektové
riadenie

logika
zážitkového
vzdelávacieho
modulu

koncept
Cesta Hrdiny
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V rámci česko-slovenského projektu jsme vytvořili modul pro
zvyšování společenské angažovanosti u dětí. Skrz vnímání sebe
sama coby hrdiny všedního dne dokázali skupiny mládeže z
posledních ročníků základních škol a prvních ročníků škol středních
realizovat zajímavé projekty užitečné pro jejich komunitu.

>>

reakcie účastníkov
(mladých ľudí z testovacej fáze školenia)

“...uvědomila jsem si, že nejsem takové budižkničemu, jak si
všichni myslí a že můžu být prospěšná. V projektu chceme
pokračovat a rozšířit ho na další cílové skupiny.” (ano, děvče
ze základní školy opravdu použilo po absolvování tréninku
pojem cílová skupina).
“...uvědomila jsem si, že i když jsme malí, nejsme hloupí a
zvládneme velké věci.”
“...chci přemluvit rodiče, aby chodili k volbám...!”

A teď nastává chvíle, kdy chceme předat toto know-how dál. Cílem
školení je prohloubit takové dovednosti, abyste byli schopní tento
zážitkově vzdělávací modul realizovat a následně si ho uzpůsobit
k vlastnímu využití ve své praxi.
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Co se na školení naučíte?
Těžiště vzdělávání na kurzu leží na čtyřech základních
pilířích:
Zážitková pedagogika a neformální vzdělávání

naučíte se metody a techniky, které vám pomohou získat
hlubší vhled do toho, jak se pracuje s pedagogickými cíli,
jak na základě nich zvolit a poskládat vhodný a atraktivní
program, jak pracovat se skupinou, jak tou spolupracující,
tak i tou, se kterou to jde více ztuha, jak vést reflexi a
jak řešit krizové situace na kurzu. Věříme, že obohacení
se dostane jak lidem, kteří se zážitkovou pedagogikou
pracují spíše intuitivně, tak i zkušenějším matadorům.

Logika zážitkově vzdělávacího modulu
pro mládež
probereme, jak jsme modul postavili, jaké hry a simulace
využili a jak uchopili teorii, kterou jsme v rámci něj
předávali.

Projektové řízení
klíčovou metodou, kterou jsme zvolili pro zvýšení
angažovanosti mladých lidí je dát jim okusit, že zvládnou
realizovat malý projekt, který si vymysleli. A protože
jsme jim věřili, vedli jsme je k tomu, aby u toho použili
projektovou logiku a vyplatilo se. Proto se na kurzu
budeme věnovat i tématu projektového řízení tak, abyste
byli schopni mladé v jejich projektech fundovaně vést a
byli si jistí v tématech jako je projektový záměr, téma,
cíle, aktivity, časový plán a jiné.

Koncept Cesta hrdiny
Náš modul na podporu angažovanosti mladých ľudí
sme postavili na koncepte Cesty hrdiny, vypracovanom
Josephom Campbellom. Mladí ľudia prechádzajú svojou
hrdinskou cestou a konajú hrdinské skutky v podobe
vlastných naplánovaných projektov.
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Jakou formou bude školení probíhat?
Vzdělávání v oblasti zážitkového vzdělávání budeme provádět
jak jinak než zážitkově. Školení bude dynamické, části modulu
pro mládež si vyzkoušíte na vlastní kůži a hodně času také
strávíme v diskuzích.
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Vašou úlohou bude v česko-slovenskom 4-člennom tíme
zrealizovať školenie “Aktiv” pre 16 mladých ľudí zo základných
a stredných škôl. Pôjde o dvoj-víkendové školenie, počas
ktorého sa mladí ľudia naučia byť viac aktívni a angažovaní
vo vlastnej komunite a ich úlohou bude zrealizovať 1-dňovú
aktivitu vo svojom okolí s vašou podporou.
Na realizáciu školenia “Aktiv” nebudete sami. Školenie sa
bude realizovať pod supervíziou školiteľa “Štartér”, ktorý
Vám pomôže, poradí a vďaka nemu sa budete môcť učiť o
neformálnom vzdelávaní a zážitkovom učení priamo v praxi.
Okrem toho Vám pomôžeme školenie “Aktiv” logisticky a
finančne zabezpečiť. A máme pre vás aj odmenu 200 €!
Pôjde o dvoj-víkendové školenie, počas ktorého sa mladí ľudia
naučia byť viac aktívni a angažovaní vo vlastnej komunite a
ich úlohou bude zrealizovať 1-dňovú aktivitu vo svojom okolí
s vašou podporou.
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Kedy bude školenie Štartér prebiehať?
Školenie Štartér prebehne v dvoch termínoch.
Vyberte si, ktorý termín Vám viac vyhovuje:

Termín školenia (dva víkendy):
8.-10.10. (možnosť ubytovať sa už 7.10.)
a 17.-19.10.2018 v RZ Priedhorie, Pružina, Slovensko

Termín školenia: 9.-14.11.2018 v RS Revika, Vizovice,
Česká republika
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Prihláška na školenie
https://goo.gl/forms/FQERgTsTfXgvwcbs2
V prípade otázok či bližších informácií ohľadom školenia sa môžete
obrátiť na:
Kontaktné osoby v SR
Silvia Štefániková
rcmtrencin@gmail.com
00421 903 239 432

Stanislava Magulová
stanislava.magulova@gmail.com
00421 949 169 120

Školenie “Štartér” aj “Aktiv” je realizované v rámci dlhodobého
projektu strategického partnerstva s finančnou podporou z
programu Erasmus+. Viac informácií o projekte sa dozviete na
www.youthwatch.sk

