
VZDELÁVANIE V OBLASTI PRÁCE S RÓMSKOU
MLÁDEŽOU

Charakteristika vzdelávacieho programu:
Vzdelávanie v oblasti práce s rómskou mládežou je školenie pre pracovníkov s mládežou,
mládežníckych vedúcich a mládežníckych dobrovoľníkov, ktorí dovŕšili v deň nástupu na vzdelávanie
vek 18 rokov, ako aj pre zástupcov samospráv zodpovedných za mládež a pracovníkov s
marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže. Na vzdelávacom programe účastník
získa základné informácie o histórii Rómov na Slovensku, dokáže pochopiť, vysvetliť a prepojiť históriu
Rómov s prácou s mladými ľuďmi z marginalizovaných komunít, zlepší si komunikačné zručnosti
v oblasti prijímania a poskytovania spätnej väzby a riešenia konfliktov, dokáže aplikovať pojem
líderstvo do praxe. Reflektuje svoje potreby, skúsenosti, vedomosti, zručnosti, postoje a výstupy
využíva k ďalšiemu sebarozvoju. Absolvent zároveň získa základné vedomosti o projektovom
manažmente. Vzdelávací program nadväzuje na NP KomPrax - Vzdelávanie rómskych lídrov v
oblasti mládeže. Realizáciou malého projektu v rámci témy dosiahne účastník vo svojej komunite
rozvoj alebo zmenu a bude pokračovať v procese vlastného učenia sa. Prvá časť vzdelávania je
víkendové školenie, druhou časťou je realizácia malého projektu a treťou časťou je hodnotiace
stretnutie.

Cieľová skupina programu:
Vzdelávací program je zameraný na pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich,
mládežníckych dobrovoľníkov, zástupcov samospráv zodpovedných za mládež, pracovníkov s
marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže s dôrazom na príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít a na zástupcov marginalizovaných rómskych komunít.

Profil absolventa:
Absolvovaním vzdelávacieho programu účastník získa nasledovné vedomosti a
zručnosti:

● Základná znalosť histórie a súčasnosti Rómov
● Základná znalosť aktuálnej situácie Rómov na Slovensku
● Rešpektovanie základných práv Rómov
● Komunikácia a riešenie problémov
● Znalosti o roli lídra líderstva



● Súbor znalosti týkajúcich sa techník vedenia tímu mladých ľudí ako aj riešenia rôznych
problémov spojených s organizovaním podujatí.

Praxou účastník získa:

● Praktickú znalosť z prípravy projektu a z realizácie konkrétneho podujatia, stretnutia s
mládežou

● Potrebné, praxou overené komunikačné zručnosti
● Osobné kontakty, oboznámenosť so vzťahmi a sociálnymi sieťami konkrétneho regiónu.

Absolvent:

● pozná histórii Rómov ako aj súčasnú situáciu Rómov na Slovensku,
● dokáže pochopiť, vysvetliť a prepojiť históriu Rómov s prácou s mladými ľuďmi z

marginalizovaných komunít
● dokáže prijať a poskytnúť spätnú väzbu
● dokáže používať techniky konštruktívneho riešenia konflitku
● vie aplikovať pojem líderstvo do praxe • vie pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt
● vie použiť metódy hodnotenia, je schopný zostaviť plán pre monitoring a hodnotenie
● v praxi dokáže využiť získané prezentačné zručnosti
● je schopný prevziať zodpovednosť za vlastný sebarozvoj.

Program vzdelávania:
Vzdelávanie pozostáva z 50 hodinovej dotácie realizovaných formou 3. fáz:

● Prvá časť vzdelávania je víkendové školenie prezenčnou formou s dotáciou 20 hodín:
● História, súčasnosť Rómov / 4 hod.
● Aktuálna situácia mladých Rómov na Slovensku, návrhy riešení / 6 hod.
● Projekt – príprava projektu, projektový manažment / 10 hod.
● Druhou časťou je realizácia malého projektu v rozsahu 10 hodín - overenie získaných

kompetencií v praxi.
● Treťou časťou je hodnotiace stretnutie s časovou dotáciou 20 hodín:
● Komunikácia a riešenie konfliktov / 4 hod.
● Rola lídra a líderstvo, tím a tímové roly / 4 hod.
● Hodnotenie a prezentácia projektov / 8 hod.
● Neformálne vzdelávanie / 2 hod.
● Sebavedomie a jeho rast / 2 hod.

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.

Číslo akreditácie: AKPSM/0014/2018/1/009


