Saleziánsky pastoračný tím
Domka, Laura, saleziáni, saleziánky, spolupracovníci
Ti ponúka

Tréning trénerov – školiteľov (T4T)
Máš tému, v ktorej by si chcel/a školiť druhých? Vedieš miestnu školu pre animátorov? Zistil/a si, že
na dobré školenie, workshop, seminár či tréning nestačí mať len naštudovaný obsah a uplatniť
animátorský šarm? Hľadáš ako sa zlepšiť v školiteľských/trénerských zručnostiach, v práci so
skupinou, v zážitkovej pedagogike, v dizajnovaní vzdelávacích programov a kurzov? Rozmýšľaš o tom,
ako využiť vo vzdelávaní nové technológie?

Tréning trénerov ti poskytne odbornosť v tvorbe a vedení vzdelávacích podujatí.
T4T pozostáva z dvoch predĺžených víkendov (od piatka 9:00 do soboty 17:00)

v Bratislave 11.-12.9.2020 a 16.-17.10.2020
Súčasťou T4T je aj praktické využitie získaných zručností v stredisku alebo inej vlastnej skupine
a reflexia tejto skúsenosti.
Skupina bude pozostávať z maximálne 13 účastníkov.
Účasť odporúčame najmä tým, ktorí:
 majú na starosti zaškoľovanie animátorov a dobrovoľníkov v strediskách, farnostiach,
pastoračných centrách
 vedú preventívne programy na školách a v CVČ
 pripravujú kurzy a vzdelávacie programy.

Podmienky účasti





Preferovaný vek účastníkov je nad 20 rokov
Predpokladom pre účasť je predchádzajúca (aspoň čiastočná) skúsenosť s vedením
vzdelávacej aktivity v skupine detí, mladých alebo dospelých.
Účastník/účastníčka má mať možnosť ihneď uplatniť nové zručnosti v praxi (doma
v stredisku, vo svojej skupine a pod.).
Uprednostňujeme účastníkov a účastníčky, ktoré majú určitú obsahovú odbornosť,
skúsenosti, zručnosti a chcú ich odovzdávať ďalej. Preferujeme témy súvisiace s činnosťou
v strediskách a prácou s deťmi a mládežou (môžu to byť napr. zručnosti potrebné pre
animátorov; duchovné, psychologické, sociálne aspekty práce s mládežou; tvorivé aktivity,
umenie; témy súvisiace s riadením strediska, prácou s dobrovoľníkmi, fundraisingom; využitie
nových technológií v práci s mládežou...)

Cena
Náklady na jedného účastníka za celý tréning predstavujú 500,- €.
Počítame s tým, že nezištne pracuješ pre dobro mladých. Preto ti vďaka našim darcom
a podporovateľom ponúkame ZVÝHODNENÚ CENU:

85,- €

za celý tréningový program (42,50€ za víkendovku! Zaplatíš menej ako 1/5 zo skutočných nákladov!)
Cena zahŕňa:
 Trénerov a všetky podporné materiály k tréningu
 Certifikát vystavený poskytovateľom tréningu (po splnení stanovených podmienok)
 Jednoduché ubytovanie a stravu počas tréningu
a navyše:
 Staneš sa súčasťou databázy školiteľov v rámci saleziánskej rodiny
 Získaš prístup do online podpornej skupiny školiteľov (konzultácie, inšpirácia, zdieľanie
materiálov).
Podmienka pre získanie zvýhodnenej ceny:
V priebehu školského roka 2020/21 pripravíš a zrealizuješ v rámci saleziánskej rodiny aspoň jeden
vlastný seminár alebo workshop na tému, ktorá sa dosiaľ nevyskytuje v našej tradičnej ponuke
vzdelávacích podujatí (salezianimladym.sk), alebo je na ňu kladený len menší dôraz. Seminár môžeš
uskutočniť aj v dvojici s ďalším účastníkom tréningu. Téma, rozsah a termín seminára musia byť pred
jeho realizáciou dohodnuté s organizátorom T4T.

Prihlasovanie
Prihlásiť sa môžeš do 21.8.2020 vyplnením formulára https://forms.gle/FjL57NPuP73N94vQA
a pripojením svojho životopisu. O zaradení do kurzu ťa budeme informovať po výbere účastníkov do
31.8.2020.

Kontakt na organizátora
Podujatie organizačne zastrešuje Domka – Združenie saleziánskej mládeže.
Martina Škutová, martina.s@domka.sk
Ján Mihálik, odborný garant, jan.mihalik@saleziani.sk, 0903/709422

T4T sa uskutoční vďaka podpore darcu Saleziánskeho pastoračného tímu a z dotácie MŠVVaŠ SR.

Toto podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 –
2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

