ON/OFF - ONLINE A OFF-LINE NÁSTROJE V PRÁCI
S MLÁDEŽOU
Charakteristika vzdelávacieho programu:
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť povedomie účastníkov v oblasti nových
digitálnych a analógových nástrojov, metódach práce s mládežou a ich zavedenie a následné
využívanie v praxi. So znalosťou moderných prezentačných nástrojov budú mať účastníci možnosť
zmodernizovať spôsob práce vo svojej organizácii, čo môže mať za následok aj celkové pozdvihnutie
kvality organizácie ako takej a zaručenie exkluzivity medzi ostatnými mládežníckymi organizáciami,
ktoré moderné nástroje pre prácu s mládežou nepoužívajú. Osvojiť si nové trendy vo vzdelávaní
môže mať výrazný dopad na učiaci sa proces a zapojenie mladých ľudí, pretože zatraktívnením a
interaktívnym spôsobom môžu zaujať lepšie a efektívnejšie rozvinúť aj komunikáciu s mladými ľuďmi
a ich motiváciu sa zapájať do aktivít, verejného života a osobnostného rozvoja seba samého.

Cieľová skupina programu:
●
●
●
●
●
●

pracovníci mládežníckych organizácií a organizácií zaoberajúcich sa mládežou
pracovníci s mládežou
lektori, školitelia a tréneri neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
lídri mládežníckych organizácií
mládežnícki vedúci
zástupcovia a pracovníci samospráv

Profil absolventa:
Účastníci vzdelávania rozšíria svoje kompetencie s cieľom:
●
●
●
●
●
●

získať povedomie o digitálnej práci s mládežou a tiež o trendoch na poli online nástrojov
určených na prezentáciu/propagáciu
poznať digitálne nástroje, ktoré majú k dispozícii, ich obchodné modely (ceny), základné a
pokročilé nástroje a tiež si budú mať možnosť vytvoriť prístupy k nim
vedieť nástroje krížiť a benefitovať z ich kombinovaného používania
získať prostredníctvom praktického odskúšania prezentovaných programov motiváciu a
sebavedomie k ich samostatnému ďalšiemu používaniu
vytvoriť samostatne jednoduchý grafický návrh (príspevok na sociálne siete, plagát, video) v
niektorom z nástrojov, ktoré budú prezentované
aplikovať, vytvoriť a viesť prezentáciu v niektorom z digitálnych nástrojov, na to určených

●
●
●
●

vytvoriť misiu s indíciami pomocou nástroja Actionbound
používať základné prvky grafickej facilitácie pri vlastných prezentáciách
získať povedomie o teórii farieb, línií a fontov v rámci nových trend nástrojov
oboznámiť sa s pojmom "vizuálny slovník", identifikovať a osvojiť si ho pri používaní

Program vzdelávania:
Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej
časovej dotácii 50 hodín. Celý program je nastavený ako 3- fázové školenie s medzi fázou určenou
pre tréningovú prax: 20 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax dištančne, 20 hodín
záverečná fáza prezenčne.

I. časť - realizovaná formou neformálneho zážitkového vzdelávania rozdeleného na
jednotlivé vzdelávacie témy obsahuje teoretické a praktické bloky:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Online a offline prezentačné nástroje a metódy
Gamifikácia a digitálna práca s mládežou
Prezentácia online nástrojov používaných v praxi
Nástroje zamerané na prezentáciu a facilitáciu
Grafické nástroje zameranú na tvorbu grafiky a videa
Nástroje zamerané na aktivity a aktívnu participáciu
Iné užitočné nástroje zamerané na organizáciu, komunikáciu, archivovanie, štrukturovanie
a pod.
Teória farieb a úvod do grafickej facilitácie
Základné nástroje grafickej facilitácie.

II. časť – praktické vyskúšanie si jedného alebo viacerých nástrojov počas vlastných
aktivít alebo pri výkone svojej práce. Od účastníkov bude vyžadované aj adekvátne
zdokumentovanie použitia nástrojov, reakcie a spätnej väzby účastníkov a výstupy,
ktoré z použitia takýchto nástrojov vzídu.
III. časť – zameraná na evalváciu, venovať sa budeme reflexii z celého vzdelávania,
prioritne z realizácie praktickej časti, získaných osobných kompetencií. Obsahuje
najmä prezentačnú časť, reflexiu a riadenú diskusiu v spojení s hodnotením.
●
●
●

Zdieľanie vlastných skúseností s použitím nástrojov
Prezentácia príkladov a záverov z praxe, spätná väzba, zdieľanie skúseností
Záverečné hodnotenie výsledkov školenia

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
Úspešný absolvent získa osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti na výkon činností
v oblasti práce s mládežou.
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