
                                                              
                                                 

                                                                                 

Výzva pre školiteľa:  

ON ARRIVAL VII. 

 

 

Meno: NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

Adresa: Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 

Krajina: Slovenská republika 

Štatutár: prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. - generálny riaditeľ 

Kontaktná osoba: Adam Laták 

IČO: 00164348 

DIČ: 2020798714 

IČ DPH.: SK2020798714  

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0067 7371 

e-mail: adam.latak@iuventa.sk  

 NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra Erasmus+ pre 
mládež a šport hľadá školiteľa, ktorý pripraví, zrealizuje a vyhodnotí školenie s 
názvom "On Arrival VII.".  

  

Cieľ školenia   

On Arrival je školenie ktoré je zamerané na účastníkov dobrovoľníckych projektov v rámci 
Európskeho zboru solidarity. Jeho účelom je zoznámiť ich s krajinou v ktorej sa nachádzajú, s ich 
právami a povinnosťami, so vzdelávacím procesom a zabezpečiť účastníkom networkingové aktivity. 

Školiaci kurz bude realizovaný v dňoch 7-11.12. 2022 v hoteli Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach. 

  

Zámery a ciele:  

•  Zabezpečiť sieťovanie dobrovoľníkov na slovenských projektoch. 

• Sprostredkovať vedomosti ohľadom programov EU Erasmus+ a EZS. 

• Sprostredkovať informácie a zaučiť dobrovoľníkov do základov vzdelávacieho procesu 

v projektoch a Youthpassu 
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• Facilitovať diskusie na rôzne témy 

• Adresovať individuálne a skupinové potreby účastníkov 

 

Tím  

▪ 2 školitelia– zodpovední za priebeh programu, metodiku a záverečnú správu  
▪ 1 zástupca slovenskej NA E+ 

  

Profil školiteľov  

▪  mať dobré znalosti o programe Európsky zbor solidarity  

▪  mať dobré znalosti o projektovom manažmente a implementácii 

▪  mať dobré znalosti o neformálnej metodike v praxi 

▪  majú dobrú úroveň kompetencií, pokiaľ ide o to, ako stimulovať proces vzdelávania mladých 

ľudí s nedostatkom príležitostí 

▪  majú veľmi dobrú úroveň hovoreného a písaného anglického jazyka 

Úlohy / povinnosti školiteľov 

Medzi úlohy školiteľov patria:  
  

▪  Zúčastnite sa prípravného stretnutia  

▪  návrh a implementácia programu: špecifické ciele, vypracovanie koncepcie a programu, výber 
aktívnej metodiky, nápady na potrebné vstupy (program, osvedčené postupy, teória,...); 

▪  Hodnotenie záverečnej prípravy 

▪  Príprava záverečnej správy 

Predpokladaná maximálna hodnota zákazky s DPH/poplatkom školiteľa  

 Poplatok za školiteľov: 180 €/deň  

6 pracovných dní/spolu to znamená 1080 € 

▪ 1 celý dneň na prípravu a hodnotenie (vrátane individuálnej a tímovej prípravy, prípravného 

stretnutia, priebežného a záverečného hodnotenia bezprostredne po tréningu + záverečná 

správa; Termíny prípravných schôdzí a záverečná správa nie sú platené navyše)  

▪ 5 celé dni na aktivitu 

▪ stravné, ubytovacie hradia organizátori  



                                                              
                                                 

                                                                                 

 
Postup pri uchádzaní sa o zamestnanie a uzávierka  

▪  Záujemcovia by mali vyplniť prihlášku v anglickom jazyku a zaslať ju adam.latak@iuventa.sk do 

21. septembra 2022. 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:  

Adam Laták; adam.latak@iuventa.sk, +421 908678813 
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