Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu

Urząd Miasta Poznania i ANIMA - edukacja, szkolenia Magdalena Popłońska - Kowalska
zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu: „Organizowanie Społeczności Lokalnej”.

DLA KOGO SZKOLENIE?
Szkolenie podstawowe dla:
osób, które po raz pierwszy realizują działania w społecznościach lokalnych, również
w ramach CIL,
osób, które chcą w przyszłości starać się o dofinansowanie na prowadzenie Centrum
Inicjatyw Lokalnych,
liderów lokalnych,
osób, które nie uczestniczyli we wcześniejszych edycjach szkoleniowych (2017 - 2018)
Szkolenie zaawansowane dla:
osób, które realizują działania w społecznościach lokalnych zgodnie z MODELEM OSL
i uczestniczyły w programie edukacyjnym w roku 2018 - poziom zaawansowany
lub za zgodą prowadzącej po ukończeniu szkolenia podstawowego

MIEJSCE SZKOLENIA:
Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań

TERMINY SZKOLEŃ:
Grupa podstawowa (dwa dni) 9 i 10 maja 2019r. g. 9:00 - 15:30
Grupa zaawansowana (trzy dni)

03.06.2019r. g. 9:00 - 15:30

10 i 11.06.2019r. g. 13:00 - 19:30

Zagadnienia
Organizowanie Społeczności Lokalnej szkolenie podstawowe

Mentor Społeczności Lokalnej - szkolenie zaawansowane

czym jest organizowanie społeczności
lokalnej
czynniki wspierające i hamujące rozwój
modele pracy ze społecznością
etapy procesu OSL
pozyskiwanie sojuszników
narzędzia osiowe i wspierające
organizator społeczności lokalnej

rola mentoringu w rozwoju animatora
rola mentora w OSL
rola mentora/edukatora w edukacji osób dorosłych
mentor jako facylitator i ekspert
planowanie edukacji środowiskowej

I DZIEŃ
społeczność lokalna - podstawowe
pojęcia
praktyczne modele /koncepcje pracy ze
społecznością
przykłady organizowania społeczności
lokalnej

autodiagnoza
ja jako organizator edukator, mentor

II DZIEŃ
etapy pracy w OSL
budowanie partnerstwa
organizator społeczności lokalnej

ścieżka rozwoju
definiowanie stylu uczenia się
analiza stylów uczenia się dorosłych

III DZIEŃ
trening umiejętności trenerskich
edukacja środowiskowa
jak komunikować OSL w środowisku lokalnym

ZGŁOSZENIA
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: cil@um.poznan.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do:
szkolenie podstawowe - 8 maja lub do wyczerpania miejsc
szkolenie zaawansowane - 30 maja lub do wyczerpania miejsc

Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 61 878 15 34

