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HOTEL VEVERICAHOTEL VEVERICA
HTTPS://WWW.HOTELVEVERICA.SK/HTTPS://WWW.HOTELVEVERICA.SK/

Ubytovanie budeme mať v dvojlôžkových izbách hotela
Veverica v krásnom prostredí uprostred lesoparku Brezina
v Trenčíne. Je veľmi pravdepodobné, že školitelia budú aj

kreatívne pracovať s exteriérom, preto si určite nezabudnite
aj pohodlné indoorové a outdoorové oblečenie.

 Zabezpečené pre vás budú raňajky, obedy a večere, voda a
káva a ubytovanie v dvojlôžkových izbách. 

KDE?KDE?  

BREZINABREZINA  
HTTPS://WWW.TRENCINREGION.SK/51473/LESOPARK-BREZINAHTTPS://WWW.TRENCINREGION.SK/51473/LESOPARK-BREZINA

taxi - cena približne 4Eur, kontakt TOP TAXI 0948288288
(ideálne dopredu objednať na čas príchodu)
Bolt v Trenčíne funguje aj taxi aj kolobežky
dať nám vedieť dopredu - o 15:00hod. Vás vieme vyzdvihnúť na
autobusovej stanici

Z autobusovej a vlakovej stanice sa môžete dostať na miesto konania
4 spôsobmi: 



CLASS SCHEDULECLASS SCHEDULE
PIATOKPIATOK SOBOTASOBOTA NEDELANEDELA

16:00 - 18:30

19:30 - 21:30

9:00 - 13:00

14:00 - 18:30

19:30 - 21:30

9:00 - 13:00

prestávky si budeme
robiť podľa potreby



ŠKOLITEĽSKÉŠKOLITEĽSKÉ
ZRUČNOSTIZRUČNOSTI

akreditácia MŠVVaŠ SR
 č.  akreditácie:  AKPSM/0101/2022/3/002

škol iteľské zručnost i

akreditácia MŠMT ČR
 č.  akreditácie:  21546/2022-3-. . . .

Jak provázet žáka ve volnočasových akt iv itách -
hravě a neformálně



CLASS SCHEDULECLASS SCHEDULE
PIATOKPIATOK SOBOTASOBOTA NEDELANEDELA

Úvod do školenia Nastavenie školiacej aktivity                        
Bloomova taxonómia, Kolbov cyklus,

Kľúčové kompetencie

Ako sa pripravujem na
školenie?

 Čomu sa vyvarovať? (Tipy a triky v
školiteľskej praxi)

Grafická facilitácia, online nástroje 1. 

Hodnotenie dopadov
vzdelávacích aktivít Záver školenia + úlohy do medzifázy

Školiteľ, jeho hlas, postoj a naladenie 1....

Neformálne vzdelávanie: - metódy a techniky

Ako sprevádzať účastníka



CLASS SCHEDULE - 2. FÁZACLASS SCHEDULE - 2. FÁZA  

? ONLINE - ZOOM ?? ONLINE - ZOOM ?
úvod 

kde sme sa dostali? Grafická facilitácia, online nástroje 2

Hodnotenie dopadov vzdelávacích aktivít

? REKA U TRINCE ?? REKA U TRINCE ?

Čo nám fungovalo a čo nie....

školiteľ, jeho hlas, postoj a naladenie 2....



TEŠÍME SATEŠÍME SA
  NA VÁSNA VÁS

Silvia ŠtefánikováPetr Kantor
klikni na meno na prepojenie na LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/silvia-%C5%A1tef%C3%A1nikova-5231a062/
https://www.linkedin.com/in/petr-kantor-8089b763/

