Vážení kolegovia, predstavitelia školských asociácií a združení Slovenskej republiky - predstavitelia
zamestnávateľov v školstve,
v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu v projekte Sociálny dialóg,
ako základ na vytvorenie dôstojnej práce v školách a školských zariadeniach, spolufinancovaného
z grantu - Nórsky finančný mechanizmus, prostredníctvom Innovation Norway. Na základe
partnerských listov, v ktorých ste potvrdili spoluprácu v projekte si Vás dovoľujeme požiadať
o pokračovanie spolupráce pri zabezpečovaní účasti Vašich členov na jednotlivých kurzoch I. a II.
vzdelávacej aktivity . Vzdelávacie aktivity projektu sú naplánované v priebehu roku 2013 a končia
v júni 2014.

Termíny vzdelávacích kurzov v I. a II. aktivite projektu
Aktivita : Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete
22/2010-KV - 10 kreditov
V prvej vzdelávacej aktivite je naplánovaných spolu 30 vyučovacích hodín tematicky zameraných na
pôsobenie profesijných a odborových organizácií vo vzdelávaní (6 h), vzdelávací systém a aktivity
profesijných a odborových organizácií (6 h), vedenie sociálneho dialógu a výmena skúseností (10 h),
rodová rovnosť a partnerstvo (8 h). Lektormi budú prednášatelia zo zahraničia.
Koordinátor vzdelávacej aktivity: Ing. Ivan Šóš, PhD. – sos@ozpsav.sk, mobil: 0903 384 925
Termíny kurzov - rok 2013 a rok 2014:
26.09.2013 – 29.09.2013
28.11.2013 – 01.12.2013
23.01.2014 – 26.01.2014
27.03.2014 – 30.03.2014
15.05.2014 – 18.05.2014

Termín prijatia prihlášky najneskôr do:
16.09.2013
18.11.2013
13.01.2014
17.03.2014
05.05.2014

1. Aktivita : Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho
dialógu
24/2010-KV – 12 kreditov
Druhá vzdelávacia aktivita pozostáva z 35 vyučovacích hodín, ktorú lektorsky zabezpečia štyria
domáci lektori. Tematické zameranie vzdelávania je na históriu sociálneho dialógu (4 h), sociálny
dialóg v dokumentoch medzinárodných organizácií a Európskej únie (8 h), sociálny dialóg v Slovenskej
republike (6 h), psychologické aspekty komunikácie (4 h), efektívna komunikácia a vyjednávanie ako
forma sociálneho dialógu v školách a školských zariadeniach (4 h), ekonomické aspekty sociálneho
dialógu (6 h) a kolektívne vyjednávanie (3 h).
Koordinátor vzdelávacej aktivity: Ing. Martin Maták – matak@ozpsav.sk, mobil: 0915 395 877
Termíny kurzov - rok 2013 a rok 2014:
10.10.2013 – 13.10.2013
12.12.2013 – 15.12.2013
13.02.2014 – 16.02.2014
10.04.2014 – 13.04.2014
26.06.2014 – 29.06.2014

Termín prijatia prihlášky najneskôr do:
01.10.2013
02.12.2013
03.02.2014
30.03.2014
16.05.2014

Dôležité upozornenie:
Na jednotlivé kurzy sa treba prihlásiť elektronickou prihláškou, ktorá je na stránke zväzu
www.ozpsav.sk , v časti Vzdelávanie a projekty – Projekty – Innovation Norway. V elektronickej
prihláške prosím uviesť e-mailovú adresu.

