
                                                                                   
                                                 

                                                                                 

Výzva na školiteľa/školiteľku česko-slovenského školenia 

Inkubátor nápadov 2023 – II. fáza – online školenie 

NIVaM Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s DZS hľadá 2 slovenských školiteľov pre 
prípravu, realizáciu a vyhodnotenie II. fázy online TCA školenia “Inkubátor nápadov 2023”.   

 

Zámer školenia 
 
II. fáza online školenia je zameraná na finálne zhodnotenie a odkonzultovanie nových nápadov a projektov 
pre žiadateľov v rámci Kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+.  Zámerom je zvýšiť kvantitu a kvalitu podávaných 
projektov najmä v rámci projektov Mládežníckych výmen. 

 
Ciele  
 

• Budú zamerané najmä na pochopenie programu E+ s ohľadom najmä na mládežnícke výmeny, 
tvorbu projektu a projektového manažmentu, vyskúšať si pracovať so žiadosťou, oboznámiť sa so 
základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektmi žiadosti, rozvoj líderských schopností a pod. 

• Zvýšiť počet a kvalitu prijatých projektových žiadostí mládežníckych výmen  

• K dispozícii sú záverečné správy z predchádzajúcich školení Inkubátor 
 

Cieľová skupina 
 
Školenie je určené: 

- Prioritne samotným mladým ľuďom  (mladým (15-17 rokov)  aj mládežníckym vedúcim (18+)) 

- Pracovníkom s mládežou 

 

Dátum a miesto konania 
 
Miesto: online školenie 
 
Plánovaný dátum: 26. – 28.01. 2023 
 
 

Tím 
▪ 2 SK školitelia – program, metodika a záverečná správa  
▪ 1 zástupca NA SK – zodpovední za organizáciu a logistiku školenia (Miroslav Vítek)  

 
 

 
 

 
  



                                                                                   
                                                 

                                                                                 

Profil školiteľa 
 
Kandidát má mať kompetencie v oblasti: 
 

▪ Rozvoj líderstva 
▪ Program E+ Kľúčová akcia 1, najmä mládežnícke výmeny 
▪ Projektový manažment 
▪ Práca s mladými ľuďmi 
▪ Nie je potrebná znalosť anglického jazyka 

Práca školiteľa 

Harmonogram práce je: 

▪ Spolupráca v školiteľskom tíme a s NA 
▪ Príprava, realizácia a vyhodnotenie online školenia 

▪ Záverečná správa zo školenia 

 

Odmena pre školiteľa 
 
3 celé dní (180 €/ deň): 3 dni na realizáciu (26. až 28.01.  = 3 celé dni) a 1 deň na prípravu a vyhodnotenie.  
 
Spolu za odvedené školiteľské služby aj s konzultáciami bude poskytnutá celková odmena v sume 720 €.   
 

Prípravné stretnutie  
 

▪ Bude dohodnuté po výbere školiteľov. 
 

 
Prihlásenie 

Záujemcovia vyplnia prihlášku a pošlú ju na email: miroslav.vitek@iuventa.sk 

Uzávierka na zasielanie vyplnených prihlášok je najneskôr do 20.01.2023        


