.: Inštitút neform álneho vzdelávania :.
.: Centrum pre podporu neform álneho vzdelávania :.
s podporou
.: Ministerstva školstva, vedy, výskum u a športu SR :.
v rámci
.: Kam pane Rady Európy "Bez nenávisti na internete" :.

Vás prizýva k účasti na akreditovanom

Školení multiplikátorov kampane Bez nenávisti
Základné údaje
Forma: akreditované školenie
Dátum a miesto: 27. - 29. októbra 2017, Prešovský kraj, miesto bude upresnené po
ukončení verejného obstarávania (školenie začína 27.10. o 16:00 a končí 29.10.2017 o
14:30)
Účastníci: max. 15
Opis vzdelávania: Vzdelávací program pripravuje multiplikátorov kampane Rady Európy
"Bez nenávisti na internete" na vedenie workshopov v prostredí neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou, zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam.
Okrem tvrdých zručností (právny rámec slobody prejavu a podnecovania nenávisti,
techniky overovania zdrojov a kritickej práce s informáciami, využitie reportingových a
iných nástrojov boja s nenávistným vyjadrovaním), rozvíja aj techniky facilitácie
účastníkov, zameriava sa na skladbu vzdelávacej aktivity a využíva alternatívne naratívy
pre online kampane.
Metódy: zážitkové a neformálne vzdelávanie
Pridaná hodnota: po absolvovaní samoštúdia a zložení záverečnej skúšky bude úspešným
absolventom vydané Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou
platnosťou podľa zákona 282/2008 Z.z. v znení zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.
Osvedčenie slúži ako potvrdenie o účasti pre potreby prípadného uvoľnenia z vyučovania,
resp. dokladovania účasti zamestnávateľovi.
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú
administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Číslo projektu
PRIORITY-2017/2/003/D.

Cieľová skupina
Cieľovou skupinou projektu sú mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou. Podmienkou
je:
• trvalý pobyt na území SR a vek nad 18 rokov
• aktívna práca s mládežou

Podmienky účasti
Cestovné náklady si zabezpečujú účastníci sami, resp. prostredníctvom vysielajúcej
organizácie.
Ostatné náklady (ubytovanie, strava, školiace potreby) sú poskytnuté za účastnícky
poplatok 5 EUR. Ak by účastnícky poplatok mal predstavovať jedinú prekážku účasti,
prosím kontaktujte nás a skúsime nájsť riešenie.

Prihlasovanie
V prípade záujmu prosím vyplňte krátky online prihlasovací formulár do 13. októbra 2017
cez tento odkaz https://goo.gl/forms/HXKeeAv6RcKm3CXy2

Kontakt
Doplňujúce otázky zodpovie:
Karin Grobarčíková - grobarcikova@inv.education

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú
administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Číslo projektu
PRIORITY-2017/2/003/D.

