POSILKA

Pozývame vás na ďalšie zo sérii školení, ktoré ponúkame pod spoločným názvom
POSILKA.
Zámerom týchto školení je posilniť kompetencie v práci, ktorú robia pracovníci s mládežou,
mládežnícki vedúci a mladí vedúci s mladými.
Účastníkom ponúkame možnosť posilniť sa postupne v oblasti práce s mládežou, v participácií, v
supervízii, v manažmente dobrovoľníkov, v koučovacom prístupe, v mentoringu a v mnohých ďalších
kompetenciách, ktoré v práci s mládežou využívajú.
KONAJ AKO LÍDER!
6.11. – 8.11.2015
Horné Orešany, Bowling Motel
Najbližšie školenie sa uskutoční 6.11. – 8.11.2015 (piatok-nedeľa) v Horných Orešanoch
v Bowling Moteli (http://www.bowlingmotel.sk/) na tému KONAJ AKO LÍDER! Prihlásiť sa môžete
vyplnením prihlášky: https://rmtk.typeform.com/to/HGKCl7 a uhradením účastníckeho poplatku 16,Eur na č. účtu RMTK: SK8375000000004008444982, najneskôr do 3.11.2015. Po tomto termíne
prihlásení účastníci dostanú podklady ku školeniu a bližšie informácie o možnostiach, ako sa dopraviť
na miesto realizácie školenia. V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté ubytovanie, strava a program
školenia. Viac informácií o RMTK a o školení nájdete na www.rmtk.sk , alebo tiež na facebookovom
profile RMTK. Už teraz sa na vás teší tím RMTK. V prípade potreby nás kontaktujte na rmtk@rmtk.sk .
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KONAJ AKO LÍDER!
6.11. – 8.11.2015
Horné Orešany, Bowling Motel
PROGRAM:
PIATOK 6.11.2015
16:00 Ubytovanie a prezentácia účastníkov
17:00 1. Blok – Zoznámenie sa a úvod do školenia (očakávania, ciele, pravidlá, program)
18:00 Večera
19:00 2. Blok – Kto je líder? (kde som a kam sa chcem dostať)
20:30 Coffy break
21:00 3. Blok - Vyjasnenie pojmov (cieľ, vízia, manažment, líder, supervízia, mentor, kouč,...)
22:30 Zhrnutie 1. dňa
SOBOTA 7.11.2015
8:00 4. Blok – Princípy efektívnych ľudí (paradigmy a princípy)
10:00 Coffy break
10:30 5. Blok – Buď proaktívny
12:30 Obed
14:00 6. Blok – Začínaj s myšlienkou na koniec
16:00 Coffy break
16:30 7. Blok – To najdôležitejšie dávaj na prvé miesto
18:30 Večera
19:30 8. Blok – Myslí spôsobom výhra/výhra
21:30 Zhrnutie 2. dňa
NEDEĽA 8.11.2015
8:00 9. Blok – Najskôr sa snaž pochopiť, potom byť pochopený
10:00 Coffy break
10:30 10. Blok – Vytváraj synergiu
12:30 Obed
13:30 11. Blok – Ostrí pílu
15:30 Zhrnutie 3. dňa a celého školenia

PODUJATIE JE SPOLUFINANCOVANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
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