Diversity:
valamivé válni,
valahova tartozni, valamiben hinni
Tréningprogram
PILOT tréninghez résztvevőket keresünk

Kedves Pedagógus, Kutató és Művész Kollégák!

Szeretettel hívunk benneteket egy két napos, iskolai és művészeti-nevelési,
DIVERSITY fogalmat körüljáró tréningre, melyen nemzetközi képzési anyagra
épülő magyar bevezető tréninget tesztelünk. A program a Europe in Perspective.
International Co-operation In Cultural Learning nemzetközi program keretében
valósul meg, a T-Tudok Zrt magyarországi szervezésében. A következő kérdésekre
együtt keressük majd a válaszokat:
●
●
●

Mit értünk európai kontextusban kulturális sokszínűségen?
Hogyan fejleszthető az egyéni interkulturális kompetencia? És ez
milyen elemekből áll?
Hogyan fejleszthetjük professzionális identitásunk részeként a
sokszínű munkakörnyezet elfogadását és az ehhez kapcsolódó
flexibilitást, az erre való figyelmet?

Sok intézménynek, pedagógusnak, szociális és kulturális területen dolgozó
szakembernek,
kutatónak
van
tapasztalata
iskolai
és
művészeti
együttműködések
hatékony
megvalósításában,
ezek
vizsgálatában.
Tapasztalatainkat megosztva tölthetjük el ezt a két napot Óbudán a T-Tudok Zrt
tréningtermében (Vihar utca 18.).

Amiben fejlődhetsz:
-

Jó szakmai és személyes reflexiós lehetőségek várnak rád.
Sikeres interkulturális tanulási élményekkel lehetsz gazdagabb.
Hallhasz már megvalósult, nagyszerű művészeti és iskolai kooperációkról.
Szakmai hálózatod bővül hasonló érdeklődésű emberek megismerésével.
Elméleti tudásod gazdagodik komoly szakirodalmi bázison alapuló
fogalomkészlettel.
Egy alaposan kidolgozott tréninganyagba kóstolhatsz bele.
A tréning időpontja:

2018. július 5-6., mindkét nap 9-17 óráig.
Kérjük, csak akkor jelentkezz a
időintervallumban jelen tudsz lenni.
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A jelentkezés határideje: 2018. június 28. éjfél
Összesen 12 résztvevőt áll módunkban fogadni, így kérjük, jelentkezéseteket
szakmai önéletrajz feltöltésével 2018. június 28-ig küldjétek el a következő e-mail
címre: i nfo@t-tudok.hu
Jelentkezésed elfogadásáról 2018. június 30. éjfélig küldünk értesítést.
A tréningre való jelentkezés elfogadása után, kérjük, töltsd fel bemutatkozó
szövegedet, szakmai önéletrajzod rövid változatát a PADLET alkalmazásra, melyre
külön meghívót küldünk.
Várjuk jelentkezésed!

PRAKTIKUS TUDNIVALÓK
Kérünk benneteket:
-

Mindenki hozzon magával 2 színes,szétivágható újságot a gyakorlatokhoz,
ebédet (a projekt keretében nincs lehetőség ez alkalommal a közös
étkezésre) és kényelmes, mozgásra is alkalmas ruhában gyertek.

Üdvözlettel,
A trénerek: Németh Szilvia, Katona Réka és Máté Dezső

