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Prihláška školiteľa/-ky
	
Osobné údaje

Meno a priezvisko

Foto

Ulica



Obec, PSČ



Mobil



E-mail



Dátum narodenia








Školiteľské zručnosti a skúsenosti

Vymenujte 3, podľa Vášho názoru, najvýznamnejšie školiace aktivity na národnej/regionálnej úrovni, ktorých ste sa realizovali ako školiteľ/ka (uveďte organizátora, názov školenia, zloženie tímu, cieľovú skupinu, národné školenie, dĺžku trvania, ciele školenia a kontakt na referenčnú osobu).







Vymenujte 1, podľa Vášho názoru, najvýznamnejšiu medzinárodnú školiacu aktivitu, ktorú ste sa realizovali ako školiteľ/ka (uveďte organizátora, názov školenia, zloženie tímu, cieľovú skupinu, národné/medzinárodné školenie, dĺžku trvania, ciele školenia a kontakt na referenčnú osobu).







Uveďte vaše skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (napr. školenia, mládežnícke aktivity, priama práca s mládežou, dobrovoľnícke aktivity atď.) 







Ktorú cieľovú skupinu školíte najčastejšie?






Ktorú cieľovú skupinu školíte najradšej a prečo?





Vymenujte 3 charakteristiky spôsobu, akým sa učíte.





Vymenujte 3 silné stránky vášho vlastného školiteľského prístupu.





Aké školiteľské zručnosti by mala mať osoba, s ktorou by ste školili, aby ste sa vzájomne dobre dopĺňali?





Odborné vedomosti


Uveďte oblasti/témy, v ktorých sa špecializujete t.j. cítite sa odborníkom v danej problematike. 




Uveďte oblasti/témy, v ktorých ste schopný/á viesť 3- dňové školenie.








Uveďte z akého teoretického východiska by ste vychádzali pri školení projektového manažmentu?








Uveďte, prosím, vzdelávacie ciele (rešpektujúc všetky oblasti kompetencií) 5 dňového školenia pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ak vychádzate z tejto východiskovej situácie:
Častokrát sa stretávame s tým, že mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou realizujú iba pravidelnú klubovú činnosť pre mládež a pritom nereflektujú v dostatočnej miere potreby mládeže  a nevyužívajú vo svojej práci metódy neformálneho vzdelávania so zameraním na zvyšovanie kompetencií.








Stručne uveďte, ktoré základné politické dokumenty na európskej/slovenskej úrovni sú relevantné pre oblasť práce s mládežou. Uveďte prečo?








Motivácia a očakávania
Prečo máte záujem o spoluprácu v oblasti práce s mládežou a programom Erasmus+: Mládež v akcii?






Aké mate očakávania od spolupráce s Iuventou – Národnou agentúrou Erasmus+: Mládež v akcii? Akú podporu zo strany Národnej agentúry očakávate?





Približne koľko víkendov počas polroku by ste boli schopný/á sa uvoľniť a školiť?





Približne koľko času mesačne by ste boli ochotný/á sa venovať sebavzdelávaniu?






Boli by ste ochotný venovať sa tvorbe koncepčných a expertných podkladov (napr. odborné texty, publikácie, tvorba metodík, členstvo v pracovných skupinách a pod.) pre Národnú agentúru? Ak áno, prosím špecifikujte aj témy/oblasti.





BONUSOVÁ OTÁZKA:
Máte záujem školiť EDS školenia? (Jedná sa o školenia dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby v angličtine. Ide o školenia po príchode zahraničných dobrovoľníkov na Slovensko (on-arrival) a v polovici EDS (mid-term). Ak áno, prosím popíšte svoje skúsenosti s touto oblasťou.



Prehlásenie: 
Potvrdzujem, že  všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Iuventou – Národnou agentúrou Erasmus+: Mládež v akcii. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, bez dôsledkov a na dobu neurčitú s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zradenie do databázy školiteľov programu Erasmus+: Mládež v akcii v zmysle Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Dátum a miesto:

Podpis:




