Alebo školenie tímu OTP READY Nadácie v Maďarsku
Na prelome mája a júna sa lektorská dvojka Tinka (Ing. Martina Hudáková) a Kami (Mgr.
Kamila Trévaiová) spolu s koordinátorom Adamom (Mgr. Viktor Adamovič) zúčastnili
školenia v OK Centre.
Je to vila, ktorá je na prvý pohľad veľmi farebná a živá. Na recepcii hrá hudba a sedí tam OK
Kapitán, ktorý je zodpovedný aj za charitatívnu činnosť centra.
Po zoznámení sa s vedením nasledovala prvá časť školenia, ktorá nás veľmi milo prekvapila.
Očakávali sme “klasické” školenie plné teórie s pasívnou účasťou poslucháčov. Vzdelávanie
prebiehalo úplne inak a každý jeden člen skupiny bol aktívnou súčasťou celého procesu. Zo
skupinky ľudí z rôznych kútov Maďarska a Slovenska sa po pár dňoch vytvoril skvelý tím.
Prvá časť školenia bola zameraná na sebapoznávanie, komunikáciu, riešenie konfliktových
situácií a rozvoj prezentačných zručností. Viedol nás lektor László Benyőcs, psychológ s
dlhoročnými skúsenosťami z oblasti zvyšovania kvality práce a výkonu zamestnancov.
Druhá časť školenia sa niesla v duchu rozvoja IKT zručností a schopností. Gyula Kósa nám
ukázal pár praktických trikov pri práci s počítačom a na konci prvého dňa sme sa nezľakli ani
zapájania techniky doslova naslepo. Okrem toho, že sme sa naučili veľa nového sme sa počas
celého školenia cítili veľmi dobre.
Počas dvoch týždňov sme si priebežne pripravovali prezentáciu, ktorá bola súčasťou
záverečnej skúšky. Absolvovaním skúšky sme získali akreditovaný certifikát lektora z
Mathias Institútu.
Tretia časť školenia bola zameraná na zoznámenie sa s obsahom modulov pre stredné školy.
Všetky moduly sú zaujímavé a vytvorené tak aby okrem odovzdávania informácií spĺňali aj
zásady inšpiratívnej pedagogiky. Z informácií sa stávajú vedomosti prostredníctvom aktivít,
ktoré si žiaci sami zažijú. V procese preberania modulov nám pomáhali lektori OK
Centra. Po úspešnom absolvovaní skúšky sme sa rozlúčili s našimi maďarskými kolegami a
leto plné prekladov a adaptácií modulov na slovenské pomery mohlo začať.

