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Štartuje 3. ročník národného oceňovania Angažovaná
škola

Národné oceňovanie materských, základných a stredných
škôl Angažovaná škola, ktoré je súčasťou medzinárodnej
ceny Regional Service Learning Award, spúšťa
prihlasovanie do 3. ročníka. 

Hlavnou myšlienkou oceňovania je vyzdvihnúť školy, ktoré
do svojej klasickej výučby aplikovali výchovu
k dobrovoľníctvu prostredníctvom modernej medzinárodnej
stratégie service learning. Tá je zameraná na prepojenie
tradičného vyučovania s realizáciou dobrovoľníckych

projektov na školách, ktoré pomáhajú miestnej komunite a rozvíjajú u žiakov solidaritu,
vzájomné pochopenie a aktívne občianstvo.

Prihlasovanie do národného oceňovania a všetky informácie nájdu školy na oficiálnej
webovej adrese www.angazovanaskola.sk/prihlaska. Prihlasovanie prebieha do 8. júla
2022.

Oceňovanie Angažovaná škola pripravila Platforma dobrovoľníckych centier a
organizácií v spolupráci s International Organization “Interactive Open Schools”
(MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe
(CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning
(CLAYSS). Realizácia projektu je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. 
 

Akreditované vzdelávanie štartujeme 18. mája

Naším zámerom nie je len školy oceňovať, ale aj podporovať prostredníctvom
vzdelávania a konzultácií v zavádzaní stratégie service learning. Pripravili sme preto
v máji komplexné vzdelávanie o service learningu.

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k
dobrovoľníctvu,
naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k
dobrovoľníctvu,
naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
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spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho
predmetu.

Prihlasovací formulár nájdete TU.
 

Viac info

Aplikácia, ktorá uľahčuje prácu s dobrovoľníkmi 

Aplikácia ponúka prehľadne na jednom mieste dobrovoľnícke pozície rôznych
organizácií a iniciatív na pomoc obetiam vojny na Ukrajine. Kliknite
na www.dobrovolnictvo.sk.

Ľudia si v tomto systéme môžu na jednom mieste priamo vyberať z aktuálnych ponúk
organizácií. Organizácie, inštitúcie alebo aj samosprávy tu zase môžu prihlásiť svoje
ponuky na dobrovoľníctvo a aplikácia im umožňuje veľmi prehľadné manažovanie
uchádzačov. Veľmi ich preto povzbudzujeme, aby sa do databázy zapojili. Pre ľudí,
ktorí chcú pomáhať, je totiž najlepšie, ak nájdu všetky ponuky na jednom mieste. 

Budeme veľmi radi, keď o tejto možnosti dáte vedieť v rámci svojich organizácií, svojim
dobrovoľníkom, priateľom a známym. 
 

Chcem sa zapojiť

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 4038/13

974 11 Banská Bystrica
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