Nové možnosti neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí
Bratislava (24.júna 2009) - Začiatkom júna 2009 občianske združenie PERSONA spolu s Oravským centrom mládeže otvorili projekt s
názvom Škola života zameraný na rozvoj sociálnych zručností mladých ľudí. Dôležitou súčasťou projektu bude vytvorenie
dištančného on-line kurzu E-le@rningová škola života. Pomocou internetových aplikácií ponúkne vytvorený kurz alternatívne
neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí v oblasti osobnostného rozvoja.
„Najväčšou prednosťou tejto formy štúdia je to, že účastníci kurzu nemusia dochádzať a môžu si prispôsobiť štúdium svojmu
voľnému času. Jednotlivé moduly kurzu budú zamerané na sebapoznávanie a poznávanie druhých, komunikáciu, riešenie konfliktov,
psychohygienu a tvorbu osobných životných plánov. Keďže tieto sociálne zručnosti je potrebné aj nacvičovať, súčasťou dištančného
kurzu budú aj domáce úlohy, ktoré budú mladých ľudí viesť k nácviku jednotlivých zručností,“ informovala predsedníčka
občianskeho združenia PERSONA Mgr. Martina Gymerská.
Na uvedenej E-le@rningovej škole života sa v tomto čase usilovne pracuje a realizátori projektu plánujú jej spustenie na začiatku
nového školského roku, v druhej polovici septembra. V rámci projektu Škola života bude zriadené aj zážitkové vzdelávacie centrum
zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a realizáciu programov osobnostnej a sociálnej výchovy pre žiakov základných a
stredných škôl. „Pripravované programy budú využívať metódy zážitkovej pedagogiky a zameriavať sa budú na témy a problémy,
ktoré úzko súvisia s tým, čím mladí ľudia žijú, čo ich trápi a ohrozuje a s čím im treba podať pomocnú ruku“, informoval Mgr.
Branislav Kožuch, riaditeľ Oravského centra mládeže.
Spomínané programy sú určené pre cieľovú skupinu triednych kolektívov a venovať sa budú nasledujúcim oblastiam:
I. Ako sa brániť drogám a predchádzať závislostiam,
II. Spolu proti šikane,
III. Poznávame sa navzájom,
IV. Prekonávanie seba a svojich hraníc,
V. Zvládanie záťažových situácií.
Ku každému kurzu realizátori projektu vytvoria metodické príručky, ktoré si budú môcť záujemcovia voľne stiahnuť z web stránky
projektu koncom tohto roka. Realizácia projektu Škola života je možná vďaka finančnej podpore Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, z programu finančných dotácií pre podporu projektov v oblasti prevencie kriminality.
Doplňujúce informácie
Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006. Jeho poslaním je pomoc občanom v nepriaznivej
životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré
napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. Počas dva a pol ročnej existencie združenia
jeho členovia zamerali svoju pozornosť a energiu predovšetkým na cieľovú skupinu mladých ľudí a elimináciu dopadov sociálnopatologických javov ohrozujúcich mládež.
Oravské centrum mládeže vzniklo 14. júna 2007. Zriaďovateľom OCM je Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Počas dvojročného
fungovania Oravského centra mládeže boli zrealizované viaceré projekty, ktoré rozhodli aj o ďalšom smerovaní. OCM tak dnes
funguje ako: 1. komunitné centrum – po vzájomnej dohode ponúka možnosť zažiť život v spoločenstve iných mladých ľudí ako
„rodina“; 2. dobrovoľnícke centrum – koordinuje a vytvára dobrovoľnícke príležitosti; 3. rekreačné centrum – ponúka možnosť
ubytovania pre organizované skupiny; 4. vzdelávacie centrum – ponúka vzdelávacie a formačné programy pre deti a mládež; 5.
krízové centrum – ponúka pomoc mladým ľuďom v krízovej, nepriaznivej životnej situácii a vytvára im podnetný priestor pre osobný
rozvoj a žitie plnohodnotného života.
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