Milý záujemca o štúdium v Škole pre pracovníkov s mládežou,
tešíme sa z Tvojho záujmu o desať-mesačný školiaci program Školy pre
pracovníkov s mládežou (ŠPM), organizovaný Tr éningovým Ce
 ntrom Kompas. Program
je otvorený pre účastníkov zo všetkých protestantských denominácií. Pripravujeme ho
pre konkrétne potreby jeho potenciálnych účastníkov. Nakoľko vyžaduje nemalé nároky
na zdroje (ako ľudské, tak i finančné) a radi by sme tiež udržali jeho dobrú úroveň, do
programu v školskom roku 2020/21 plánujeme prijať najviac 14 nových študentov.
Termíny stretnutí Školy pre pracovníkov s mládežou 2020/21 sú tieto:
ŠPM 1. stretnutie: 18. - 20. september 2020
ŠPM 2. stretnutie: 15. - 18. október 2020 (Pracovná cesta)
ŠPM 3. stretnutie: 4. - 6. december 2020
ŠPM 4. stretnutie: 15. - 17. január 2021
Tréningový víkend tímov: 5. - 6. február 2021
ŠPM 6. stretnutie: 5. - 7. marec 2021
Konferencia pre pracovníkov s mládežou: 25. - 28. marec 2021
ŠPM 7. stretnutie: 30.apríl - 2. máj 2021
Slávnostné ukončenie ŠPM: 10. - 13. jún 2021
V pozícii lektorov budem stáť ja, Denisa Harčarová, spolu s pracovníkmi TCK
(Simona Sabová, Barbora Benešová, Amy Chase, Daniel Harčar, Daniel Skonc, Zac
Shepperson, Mark Chase), internmi TCK (Mark Abrman, Šimon Kolesár, Andrea
Gajdošová) a predmet Systematická teológia budú vyučovať externí prednášajúci,
kazatelia a teológovia z rôznych denominácií. Neoddeliteľnou súčasťou ŠPM je taktiež
mentoring.
Účastníkom programu bude TCK hradiť náklady na stravu a ubytovanie počas
ŠPM v Kompase v Žiline a našu spoločnú pracovnú cestu. Cestovné náklady spojené
s programom (cesta z tvojho bydliska do Žiliny) si študent hradí sám. Od každého
účastníka ŠPM, resp. jeho zboru očakávame, že uhradí školné vo výške 200 eur za celé
štúdium

(september-jún).
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materiálov, pracovnú cestu, ubytovanie, stravu atď. Finančne zle situovaným študentom
môžeme po vzájomnej dohode poskytnúť pomoc za účelom úhrady školného, prípadne
jeho časti. Prijatí študenti uhradia školné do konca roku 2020, po vzájomnej dohode je
školné možné hradiť i štvrťročne alebo mesačne.

Všeobecné očakávania od študentov ŠPM:
●

Pozitívny prístup k študijným povinnostiam

●

Dôkladná príprava a poctivé plnenie domácich úloh

●

Dostatočná dochádzka (študent je ospravedlnený len z jedného stretnutia ŠPM
počas celého štúdia)

●

V prípade neúčasti o tom oboznámiš riaditeľku Denisu Harčarovú v dostatočnom
časovom predstihu (min. 3 dni pred stretnutím)

●

Účasť na pracovnej ceste

●

Účasť na Tréningovom víkende tímov (TVT), plánovanom na február 2021 spolu
so svojim tímom

●

Účasť na KPM ako dobrovoľník

●

Aplikácia získaných vedomostí a zručností v domácej službe

●

Zapojenie sa do aktivity „Adoptuj si študenta ŠPM“ (tréning support raisingu) keďže školné pokrýva iba časť nákladov, zvyšok sa snažíme doplniť
prostredníctvom oslovovania ochotných darcov. Ak máte záujem o podrobnejšie
informácie, môžete napísať na denisa.harcarova@tckompas.sk.

Očakávania výsledkov študentov ŠPM:
●

Učenie sa veršov naspamäť (zadaných na jednotlivých predmetoch)

●

Čítanie povinnej literatúry – cca 2 knihy, resp. vybraných častí

●

Vypracovanie písomných domácich úloh, zadaných jednotlivými vyučujúcimi

●

Vypracovanie praktických úloh na základe zadania z Praktických zručností v
mládežníckej službe

●

Vedenie osobného denníka – slúži na prehodnocovanie svojho osobného
a pracovného života a rastu

●

Písomný test zo Systematickej teológie a Histórie Izraelského národa (jún 2021)

●

Písomný test zo štúdia Biblie (jún 2021)

●

Vypracovanie a odovzdanie Záverečnej práce v rozsahu 10-15 strán na ľubovoľne
zvolenú tému alebo Účasť na Praktickej záverečnej práci v niekorom z projektov
TCKompas (napr. KECY, EXIT, Fusion,...)

Prehlásenie k štúdiu:
Odovzdaním prihlášky na ŠPM beriem na vedomie, že študijný program ŠPM
vyžaduje veľké náklady na jeho realizovanie, rovnako ako z mojej strany, tak aj zo strany
TCKompas a preto sa z aväzujem, že urobím všetko preto, aby som ho úspešne
ukončil/a.
V prípade svojvoľného ukončenia štúdia (dôvody budú prediskutované
a posúdené) sa z aväzujem uhradiť všetky dovtedy vzniknuté náklady, ktoré vznikli
s mojou osobou v tomto programe zo strany TCKompas.

Ako sa prihlásiť?
Záväznú prihlášku, ktorú nájdeš na www.tckompas.sk je potrebné poslať do
konca mája (1. kolo) alebo do konca júla (2. kolo) 2021 na adresu TCKompas alebo
mailom na d
 enisa.harcarova@tckompas.sk.
V prípade, že by si mal akékoľvek ďalšie otázky, iste sa ohlás a daj nám vedieť.
Kontakt je: Denisa Harčarová, 0915/034 593, denisa.harcarova@tckompas.sk, TCK OZ,
Vojtecha Spanyola 37, Žilina 010 01.

Veríme, že po prečítaní “všeobecných očakávaní” si pre štúdium nadšený ešte viac
ako doteraz. Bude to makačka, ale čaká ťa rok, kedy sa naučíš mnoho nového - o sebe,
Pánu Bohu, o službe,... Čaká ťa rok, kedy budeš môcť pracovať na svojom charaktere a
nechať Ježiša, aby ťa premieňal ešte viac na svoj obraz. Čaká ťa rok nových priateľstiev,
neľahkých výziev a domácich úloh mimo tvojej komfortnej zóny.
A načo to všetko? Aby Božie kráľovstvo rástlo. Aby Kristus bol oslávený tým , že
prinášame ovocie, ktoré zostáva.
Modlíme sa a našou túžbou je, aby aj prostredníctvom Školy pre pracovníkov s
mládežou sme mohli inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri
výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.

P
 hDr. Denisa Harčarová (riaditeľka ŠPM)

