
 

Výzva na školiteľa/školiteľku slovenského školenia 

Coach the Coaches 2023 

2-fázové školenie 

NIVAM – Národný inštitút vzdelávenia a mládeže hľadá 1 slovenského školiteľa/ školiteľku pre 
prípravu, realizáciu a vyhodnotenie školenia “Coach the Coaches”.  

 
Zámer školenia 
 
Školenie je zamerané na podporu tímu koučov, ktorí by chceli zvýšiť svoje kompetencie v oblasti 
koučingu a práce s mládežou. Hlavnou úlohou tímu koučov je podpora a sprevádzanie mladých ľudí 
v procese realizácie projektov v oblasti solidarity formou skupinového alebo individuálneho koučingu.  
 
 
Ciele  

• motivovanie tímu koučov, ktorí budú sprevádzať mladých ľudí počas realizácie projektov 
v oblasti solidarity a participatívnych projektov 

• Rozvoj kompetencií koučov v oblasti práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a 
projektového manažmentu 

• Rozvoj kompetencií v oblasti individuálneho a skupinového koučovania (teória aj prax).  
 
Cieľová skupina 
 
Školenie je určené: 

- Pre pool koučov 

Dátum a miesto konania 
 
Miesto: Online 
 
Plánovaný dátum: 3.3.2023 
 
 
Tím 

▪ 1 školiteľ/školiteľka – program, metodika a záverečná správa. 1 školiteľ/školiteľka SK; 
▪ 2 zástupcovia NA SK – zodpovední za organizáciu a logistiku školenia  

 
 
 

Profil školiteľa 
 
Kandidát má mať kompetencie v oblasti: 
 

▪ Program Európsky zbor solidarity  
▪ Projektový manažment 



▪ Práca s mladými ľuďmi  
▪ Skúsenosti a znalosti v oblasti koučingu a neformálneho vzdelávania 
▪ Nie je potrebná znalosť anglického jazyka 

Práca školiteľa 

Harmonogram práce je: 

▪ Účasť na prípravnom stretnutí (osobné, videohovor) 
▪ Spolupráca v školiteľskom tíme a s NA 
▪ Príprava, realizácia a vyhodnotenie školenia 
▪ Záverečná správa zo školenia 

Odmena pre školiteľa 
 
3 celé dni (200 €/ deň.): 1 deň na realizáciu a 2 dni na prípravu a hodnotenie.   
Celková suma: 600 € 
 
Následná prípadná mentoringová fáza na základe požiadaviek účastníkov a po dohode s NA 
 
 
Prípravné stretnutie  
 

▪ Bude dohodnuté po výbere školiteľov, podľa požiadaviek školiteľov buď osobne alebo cez 
skype. 
 

Prihlásenie 

Záujemcovia vyplnia prihlášku priloženú nižšie a pošlú ju na email: matus.zibala@iuventa.sk, najneskôr 
do 2.3.2023  
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