Chceš?
Získať nové odborné zručnosti?
Príď na bezplatný workshop!

MI NIM UM OSV ET O V É H O P R AC O V N Í K A
25. 9. 2019 (streda), 11.00 - 19.00
26. 9. 2019 (štvrtok), 9.00 - 15.00
Liptovský Ján
Lektorky:
PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
Mgr. Emília Lopušníková

Prihlásiť sa je možné na akoi@akoi.sk do 6. septembra 2019, kontaktná osoba: Veronika Vasilová, 0918 817 134
Vzdelávacie aktivity AKOI
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Vzdelávacia aktivita č. 2
MINIMUM KULTÚRNO-OSVETOVÉHO PRACOVNÍKA
v rámci projektu Rozvoj zručnosti – úspech pracovníkov v kultúre
Miesto:
Penzión Svätojánsky kaštieľ, Starojánska 24, 032 03 Liptovský Ján
Harmonogram:
1. deň - 25. septembra 2019 (streda)
11.00 – 11.30 Príchod a registrácia účastníkov
11.30 – 13.30 Vedomosti z kultúrno-osvetovej činnosti
13.30 – 14.00 Prestávka – obed
14.00 – 19.00 Komunikačné minimum – zručnosť efektívnej komunikácie (2. blok)
19.00 – 19.30 Prestávka – večera
19.30 – 21.00 Výmena a zdieľanie skúsenosti, networking účastníkov
2. deň - 26. septembra 2019 (štvrtok)
8.00 – 9.00

Raňajky

9.00 – 14.00

Prezentačné minimum - zručnosť úspešnej prezentácie (3. blok)

14.00 – 14.30 Spätná väzba, diskusia a záver vzdelávacej aktivity, obed, odchod účastníkov
Registrácia prebieha online v termíne do 6. 9.2019:
https://docs.google.com/forms/d/1N7C-EtIEnBLZAMxGvoblv7HxZsKeITer0-qfOvJW3Ww/edit
Organizačné pokyny:
• AKOI hradí náklady na lektorky, ubytovanie účastníkov, stravu formou:
1x obed, 1x večera, 1x raňajky a občerstvenie počas workshopu.
• Z hľadiska kapacity sa podujatia môže zúčastniť 1 zástupca z príslušnej kultúrnej inštitúcie.
Počet účastníkov je obmedzený na max. 15 osôb.
• Účastník je povinný oznámiť svoju neúčasť na telefónnom čísle 0918 817 134, najneskôr do 48 hod.
pred konaním podujatia. Umožňuje tak ďalšej osobe účasť na vzdelávacom podujatí, ktoré z finančných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Kontaktná osoba:
Veronika Vasilová, akoi@akoi.sk, 0918 817 134

Rozvoj zručnosti – úspech pracovníkov v kultúre

Vzdelávacia aktivita č. 2 – Minimum kultúrno-osvetového pracovníka
V rámci tréningu budú použité príklady z praxe lektoriek. Tréning umožní výmenu skúsenosti
prostredníctvom prezentácie svojich nápadov a ich zdieľania.
Rozsah: 1,5 dňa/13 hodín
Termín: 25. – 26. septembra 2019
Miesto: Liptovský Ján – Penzión Svätojánsky kaštieľ

Lektorky:
PhDr. Svetlana Chomová, PhD. – lektorka a odborná garantka
Odborníčka v oblasti profesijného vzdelávania v oblasti kultúry i kultúrno-osvetovej
činnosti, zostavovateľka publikácií NOC a autorka odborných príspevkov v nich.
Iniciátorka a manažérka projektov v oblasti vzdelávania, lektorka, členka mnohých
komisií v oblasti kultúry a vzdelávania (Fond na podporu umenia, ÚV SR, MK SR
a pod.). Má dlhoročné skúsenosti v oblasti metodiky, poradenstva, vzdelávania a
manažovania vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie odborných kompetencií
pracovníkov v oblasti kultúry. Garantuje kvalitu a obsah vzdelávacích aktivít, výber
lektorov, vnútorné previazanie aktivít projektu a výber foriem a metód vo vzťahu k
cieľovej skupine projektu.
Mgr. Emília Lopušníková – lektorka
Od roku 2005 pracuje v oblasti vzdelávania dospelých ako lektorka a rozvojová
poradkyňa. V roku 2012 založila prvú stavovskú organizáciu - Asociáciu lektorov
a kariérnych poradcov (ALKP). V oblasti ďalšieho vzdelávania prednáša na témy
kariérneho poradenstva, lektorských, mäkkých a podnikateľských zručností a pod.
Dlhoročne vedie ako projektová manažérka a riaditeľka Vidiecku organizáciu
pre komunitné aktivity (VOKA).

