PODMIENKY PRE LEKTORA Školy rodinných financií /ŠRF/
Lektorom ŠRF sa môžu stať
- komunitní pracovníci, sociálni pracovníci, pracovníci detských domovov, zástupcovia samospráv
pracovníci pracujúci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže, pracovníci
resocializačných zariadení...
Podmienky na vzdelanie lektora
- ukončenie strednej školy, BC, VS / doporučené vzdelanie - sociálna práca/ Ekonomické vzdelanie a
skúsenosti ako finančný poradca sú vítané ale nie sú podmienkou
- odporúčame ovládať základné zručnosti práce s počítačom a na internete
Na získanie osvedčenia lektor ŠRF musí absolvovať kurz pre lektorov Školy rodinných financií - 56
hodín :
 I. časť kurzu : 21.,22.,23. máj 2015 alebo 11.,12., 13. jún 2015* - 3 dni / Zvolen - Odborné
ekonomické témy
 II. časť kurzu : 26.-27. jún 2015 alebo 9.-10. júl 2015* - 2 dni - Metodika práce so
znevýhodnenými skupinami
 III. časť kurzu 11. alebo 12. septembra 2015* - 1 deň - Mediálne zručnosti , prezentácie a
odovzdanie certifikátov
 e-learningové vzdelávanie - 6 týždňov /júl -august/
 Ukončenie kurzu : Obhajoba krátkej záverečnej práce /v PowerPoint prezentácii alebo
aktivita so skupinou/ a jej prezentácia pred metodikmi, garantom projektu a študijnou
skupinou.
*Termíny je možné si vybrať v on-line prihláške:
https://docs.google.com/forms/d/10aj4ppvZPuhdM9wep0KT9rnSIBJgr0IIEOR1DHvo0E/viewform?c=0&w=1 . Vzdelávanie sa uskutoční v termínoch, ktoré budú označené väčším
počtom záujemcov.
Podrobný program kurzu a presné informácie k miestu konania dostanú prihlásení účastníci.
Poznámka: Cena kurzu je 431,70 € na osobu. Kurz je pre účastníkov programu ŠRF bezplatný a
účastníci si hradia len cestovné výdavky. V prípade, že účastník z vopred neoznámených príčin
neukončí kurz alebo sa nezapojí do najbližšieho grantového kola ako lektor ŠRF, bude povinný
uhradiť celú výšku kurzu alebo jeho pomernú časť.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte na TC: 0911 749 184, alebo e-mailom alena@nds.sk.
V Bratislave dňa 10. apríla 2015
Alena Matúšková, manažérka projektu
Prihlášky vybavuje:
Veronika Masárová, koordinátorka projektu
mail: veronika@nds.sk
TC: 02 52 63 64 71

