Školenie pre pracovníkov s mládežou

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
PROSTREDNÍCTVOM
SPOLOČENSKÝCH HIER
3.3. – 11.3. 2018
Krajiny:
Slovenská republika

– 15 účastníkov

Česká republika

– 15 účastníkov

Organizátor projektu:

Neformálna skupina Cardio Youngs – tvorená prevažne mladými ľuďmi s kardio-ochorením. Spoločne sme sa zúčastňovali detských kardiotáborov pre deti
a teenagerov a teraz pokračujeme v spoločných aktivitách ako neformálna skupina. Máme skúsenosti s organizovaním mládežníckych výmen. V roku 2015 sme realizovali
výmenu s témou Photo in your Life (o fotografovaní a virtuálnom správaní) a v roku 2016 výmenu s názvom Handmade – way to creativity, relaxation, self-employment (handmade
tvorenie a iné hobby ako základ pre vlastné podnikanie). Pred rokom (marec 2017) sme začali riešiť tému spoločenských hier v neformálnom vzdelávaní na výmene, ktorá
predchádzala tomuto tréningu.
Kontaktné údaje:
Mgr. Mária Horníková,
majenka@gmail.com,
00421 903 453 556

Partnerská organizácia z Českej republiky:

Středisko volného času Ivančice
Kontaktné údaje:
Ing. Jana Heřmanová,
hermanova@svcivancice.cz,
00420603545442

Opis projektu:
Trendom v práci s mládežou v súčasnosti je fakt, aby sa aktivity pre deti a mládež nerobili len tak - pre zábavu a zaplnenie voľného času, teda bez pridanej
hodnoty. Tou veľkou pridanou hodnotou môže byť práve zahrnutie neformálneho vzdelávania - plánovania a vedenia aktivít s určitým vzdelávacím cieľom.
V NFV a v práci s mládežou sa dá stále niečo vylepšovať, inovovať, hľadať nové prístupy a metódy. Jedným z týchto spôsobov je zahrnutie spoločenských hier
do NFV. Fenomén spoločenských hier sa v NFV už objavuje a rozširuje (kto chodieva na školenia, asi zažil dixit karty z hry Dixit...). Spoločenské hry väčšinu
detí a mladých bavia, je ich na trhu veľké množstvo, veľa druhov, z ktorých si vyberie skoro každý. Preto ak niečo z týchto hier využijeme v aktivitách v práci
s mládežou, môže to viac baviť a motivovať. My sa na tomto školení pozrieme na spoločenské hry ako nástroj, ktorý sa dá využiť v NFV. Nebudeme sa len hrať,
ale aj na skúšanie hier bude čas, hlavne večer v čase voľna. S hrami budeme pracovať ale aj počas programových blokov. Budeme riešiť a hľadať nápady, ako
použiť niektoré hry priamo v NFV, ako niektoré hry prerobiť do outdoorovej aktivity, ako využiť súčiastky, pravidlá alebo herné princípy spoločenských hier
v neformálnovzdelávacej aktivite. Samozrejme, nebude chýbať trochu teórie z neformálneho vzdelávania, kľúčové kompetencie, tvorba aktivity, dramaturgia
programu.... V druhej polovici školenia si všetci sami vyskúšajú vytvoriť neformálnovzdelávaciu aktivitu s využitím spoločenských hier a ostatní sa stanú jej
účastníkmi.

Ciele projektu:
1. poskytnúť informácie z tematiky NFV v práci
s mládežou, zmeniť pohľad na NFV
a inšpirovať k využívaniu NFV pri akciách
pre deti a mládež
2. naučiť sa, ako pripraviť aktivitu od cieľov po
reflexiu a využiť pri tom spoločenské hry –
ich prvky, adaptáciu, námet či adaptovanie
na outdoor
3. prispieť k zmene postojov a názorov na
spoločenské hry - od nástroja na zábavu k
nástroju na vzdelávanie a zlepšovanie
kompetencií mladých ľudí či pracovníkov s
mládežou
4. umožniť vyskúšať si NFV v praxi, vytvoriť
príklady aktivít, ako sa dajú rôzne veci zo
spoločenských hier využívať a ako v
spoločenských hrách nájsť vzdelávacie ciele
po školení vytvoriť brožúru o využívaní
spoločenských hier v NFV, rozšíriť osvetu o NFV a
využívaní netradičných nástrojov v NFV

Profil účastníka:
1. pracovník s deťmi a mládežou – buď
dobrovoľný alebo profesionálny (rôzne
mládežnícke
organizácie,
občianske
združenia, tretí sektor, centrá voľného
času....)
2. učiteľ, vychovávateľ...
3. lektor, školiteľ, facilitátor v neformálnom
vzdelávaní
4. každý, kto sa venuje mládeži, aj
neorganizovanie, v neformálnej skupine, na
lokálnej úrovni...
5. vekové obmedzenie je iba dolné – 18+

Podmienky účasti:
1. aktívny prístup a účasť na školení, ochota zapájať sa do programu – neformálne vzdelávanie je dobrovoľné, iba ten, kto chce, si z neho niečo odnesie
2. zúčastniť sa na celej dĺžke školenia
3. projekt z Erasmus+ je predovšetkým o neformálnom vzdelávaní, pri školení to platí dvojnásobne, preto nečakajte dovolenku, turistiku, výlety...
Na školení nie je možné urobiť si vlastný program ako na individuálnej dovolenke.
4. záujem o tému školenia a možnosť využiť nadobudnuté kompetencie pri práci s mládežou
5. šírenie výstupov z projektu pri následných aktivitách v prostredí domácej organizácie či komunity

Tím školiteľov:
Majka Horníková
Práci s deťmi a s mládežou sa ako dobrovoľníčka venujem od roku 2004. Najprv som 10 rokov organizovala tábory pre deti s kardio-ochoreniami v OZ Klub
Detskej Nádeje, teraz v neformálnej skupine riešim medzinárodné projekty. Európsky rozmer a neformálne vzdelávanie ma chytili už pred 8 rokmi, kedy sa
mojim prvým kontaktom s týmto svetom stalo školenie Formela Teoprax z českej národnej agentúry programu Mládež v akcii (predchodca Erasmus+). Po
návrate z Európskej dobrovoľníckej služby v roku 2012 som sa začala medzinárodným aktivitám a neformálnemu vzdelávaniu venovať ešte viac, ako účastník
aj ako organizátor. Mám za sebou veľa školení, každé z nich mi niečo dalo a to najlepšie sa snažím využívať a šíriť ďalej. Preto sa občas stávam aj tou osobou
pred flipchartom, ktorá poznatky ďalej odovzdáva – napr. školila som dva roky pre Iuventu v Národnom projekte Komprax, každoročne vediem viacero
workshopov na CVVZ – Celostátní vzájemné výměně zkušeností v ČR.
Mojou obľúbenou témou a inovatívnym priestorom je prepájanie neformálneho vzdelávania so zážitkovou pedagogikou a využívanie tohto všetkého
v aktivitách pre deti a mládež so zdravotnými problémami. A ako aktivista rada hľadám a skúšam nové metódy a postupy a keďže mám rada spoločenské
hry, to už bol len krok k téme tohto projektu.
Okrem tohto youth field sa realizujem aj v mnohých iných oblastiach, niektoré hobby sa v mojej živnosti stali aj časťou mojej práce – cestovateľské skúsenosti
využívam ako sprievodkyňa na poznávačkách, s foťákom v ruke ma uvidíte aj na školení a možno záujemcov naučím vytvoriť aj nejaký pekný handmade
suvenír z týždňa pod Malými Karpatami.

Ahoj, jmenuji se Honza Vodička
Mým celoživotním koníčkem jsou deskovky.
Napřed jsem je jen hrál, pak začal propagovat mezi pedagogy. Naučil jsem se je upravovat tak, aby se daly využívat jak při vyučování, tak i třeba na táborech.
V posledních letech jsem se dostal i k tomu, že sám vymýšlím hry, a daří se mi přesvědčovat různé firmy, že stojí za to je vydat. Aktuálně je na trhu třeba moje
hra Empatie, vydaná firmou Albi. Moc rád se potkám s dalšími podobnými nadšenci a doufám, že se navzájem hodně naučíme.

Volám sa Juraj Víg
Som ľudskoprávny aktivista s vášňou pre inakosť a prepájanie kultúr a subkultúr. Pri mojej práci ma baví neustále kombinovanie komunikačných kanálov a
hľadanie nových možností čo najkvalitnejšieho spôsobu komunikácie. Fascinuje ma koncept celoživotného vzdelávania a aplikujem ho ako do svojho
súkromného, tak aj pracovného života. Mojou špecialitou je práca s jednotlivcami so zameraním sa na osobné postoje no zároveň interakcia ľudí v skupine
ako spôsob vzájomného učenia sa. Mojimi nástrojmi sú grafická facilitácia, pohybová facilitácia, joga a reflexné techniky. Teším sa na krásny týždeň plný
vzájomnej výmeny a učenia sa.

Ubytovanie a strava

Cestovanie

Ubytovanie so stravou 5-krát denne bude zabezpečené v Študijnom
a kongresovom stredisku Univerzity Komenského v Modre - Harmónii.
V objekte sú dvoj- až štvorposteľové izby s vlastným sociálnym zariadením,
viacero spoločenských a kongresových miestností, jedáleň. V areáli nájdeme
priestor na vonkajší program.
Web: https://cdv.uniba.sk/saks/

Príchod – sobota 3. marca 2018:
PROGRAM ZAČÍNAME o 17.00.
Prosíme, vyrátajte si čas na cestu tak, aby ste boli nachystaní začať o piatej
(možno aj čajom o piatej ).

Doprava z ČR:
Do Bratislavy premávajú vlaky z ČR približne každé dve hodiny (České dráhy)
a niekoľkokrát denne aj cenovo výhodný Regiojet. Táto spoločnosť
prevádzkuje aj autobusovú dopravu.
Spojenie sa dá nájsť na českej stránke www.idos.cz alebo na slovenskej
stránke www.cp.sk Vlakové spojenie aj so zakúpením lístkov –
www.slovakrail.sk, www.regiojet.sk, www.cd.cz.
V poobedných hodinách idú autobusy z autobusovej stanice Mlynské Nivy o
13.15, 15.40, 16.20 hod. Názov zastávky: Modra, Harmónia.

Doprava zo SR:
Vlakom do Bratislavy a potom rovnakým spôsobom z AS do Modry –
Harmónie. Alebo sa dá nájsť spojenie z Trnavy do Modry – Harmónie.
Odchod – nedeľa 11. marca 2018:
Školenie končíme raňajkami. Rátajte teda s odchodom po 9.00 hod.

Financie

Čo Vás čaká na Slovensku – praktické info 

Ubytovanie, stravovanie, program a cestovné sú hradené z grantového
programu Európskej komisie Erasmus+.
V projekte sa na mieste v hotovosti platí 30 Eur účastnícky poplatok ako
spoluúčasť z Vašej strany, keďže na projekt ako neformálna skupina nemáme
žiadne iné grantové zdroje. V prípade, že by sa niekto nemohol zúčastniť kvôli
zlej ekonomickej situácii, dajte mi vedieť, dohodneme sa individuálne.

Euro – platíme eurom, české koruny odporúčame zameniť ešte doma
Marec – březen – zimnojarný mesiac, na severe sa väčšinou ešte lyžuje, na
juhu už kvitnú snežienky... keďže my budeme na svahoch Malých Karpát,
môže aj snežiť
Oblečenie – rátajte skôr so zimou, môže aj mrznúť. Určite treba pribaliť
nepremokavé topánky a bundu na pobyt vonku !

Preplácanie cestovných nákladov:
Preplácajú sa cestovné lístky a miestenky II. triedy, MHD lístky. V prípade
použitia osobného auta, je vhodné sa dohodnúť viacerí, ak budete z jednej
oblasti. Preplácame náklady na benzín a diaľničnú známku (iba na čas
projektu, nie celoročnú). Všetko iba na základe originálov lístkov,
elektronických lístkov a bločkov z pokladne, ktoré je treba odovzdať na
školení alebo poslať po návrate domov (spiatočné lístky). V prípade benzínu
je treba si vypočítať približnú spotrebu na kilometre na ceste tam a naspäť,
natankovať toto množstvo pred odchodom na školenie a doniesť blok
z pumpy.

Lokalita
Modra – Harmónia
Rekreačná oblasť približne 30 km z centra Bratislavy, 3 km od
vinohradníckeho mestečka Modra (cca 9 000 obyvateľov). V Harmónii sa
nachádza viacero hotelov, penziónov a chát, celé stredisko bolo známou
oblasťou na oddych a rekreáciu, s klimatickými kúpeľmi, už na konci 19.
storočia. Harmóniou prechádza cesta vyššie do Malých Karpát na Zochovu
chatu, ktorá je ďalšou turistickou oblasťou.
Modra sa preslávila hlavne vinohradníctvom, dodnes sa na svahoch v okolí
mesta pestuje vinič. Malokarpatská vínna oblasť patrí medzi najslávnejšie na
Slovensku. V Modre posledné roky života prežila jedna z najväčších
slovenských osobností – spisovateľ a politik Ľudovít Štúr, ktorý v 19. storočí
uzákonil spisovnú slovenčinu.

Ako sa prihlásiť?
Online prihlášku nájdete tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Z_HtPfhx0S1kift3p2dRrXTeGm5Dp7Fm8wY02CmvJB6LXA/viewform?c=0&w=1

Posledný termín na prihlásenie je 3. február (únor) 2018. Pri väčšom množstve vhodných účastníkov rozhoduje aj termín prihlásenia, takže s vyplnením
prihlášky netreba váhať. Po potvrdení sa pridajte do skupiny na facebooku: https://www.facebook.com/groups/388871184908068/?source=create_flow
V prípade akýchkoľvek otázok je tu pre vás Majka
Majka Horníková, majenka@gmail.com, 00421 903 453 556

Tešia sa na Vás Majka, Juraj, Honza a organizačný tím

Predbežný program, časový harmonogram a programové bloky

3.3. sobota
Blok I.
9.00 –
11.00
Prestávka
Blok II.
11.30 –
13.00

OBED
Blok III.
15.00 –
16.30

Prestávka
Blok IV.
17.00 –
18.30

Zahájenie
školenia

Reflexné skupinky
18.30 – 19.00
VEČERA
Večerný
Zoznamovač
program
ky,
20.30 teambuilding

4.3.
nedeľa
Intro – program,
očakávania,
pravidlá...

5.3.
pondelok

Erasmus+,
Youthpass,
Kľúčové
kompetencie

Rozdelenie SH –
výhody, nevýhody,
využitie rôznych SH

Využitie
herných
systémov/
pravidiel zo
SH

Úvod do
neformálneho
vzdelávania
(NFV)

Tvorba aktivity v
NFV

SH v outdoore

Metódy NFV

Dramaturgia
programu –
zaraďovanie aktivít

Mid-term
evaluácia +
Predstavenie
praktickej
úlohy

Free – herňa SH

Free – Herňa SH

Prezentácia
organizácií

Spoločenská hra
ako nástroj v NFV

6.3. utorok
Využitie
súčiastok zo
SH

7.3.
streda
Exkurzia –
obchod iHrysko
v Bratislave

Voľno v
Bratislave

Free – Herňa
SH

8.3.
štvrtok
Príprava
praktickej
úlohy

9.3.
piatok
Praktické
úlohy prevedenie

10.3.
sobota
Open space

Príprava
praktickej
úlohy – tvorba
aktivity v NFV
s využitím SH

Praktické
úlohy prevedenie

Open Space

Praktické
úlohy –
prevedenie

Praktické
úlohy prevedenie

Príprava
výstupov
z projektu +
Follow Up –
následné aktivity
po projekte

Praktické
úlohy prevedenie

Zhodnotenie
praktických
úloh – využitie
v praxi

Evaluácia

World Cafe

Erasmus+
nápady na
projekty

Evaluácia +
Rozlúčkový
večer

11.3.
nedeľa
Odchod

