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III.

Zajęcia w Klubie
Aflatoun
Edukatorzy programu „ Af latoun” przeprowadzą
warsztaty dla młodzieży w ramach
uruchomionego wspólnie z młodzieżą
„Klubu Af latoun”.

„ K lub A f latoun” to:
miejsce, w którym młodzi przebywają
miejsce wyjątkowych doświadczeń
miejsce przyjazne edukacji nieformalnej
miejsce gdzie jest przestrzeń dla młodzieży
miejsce, w którym pracują aktywni pracownicy

Uczestnicy klubu będą mogli przygotować samodzielne przedsięwzięcie społeczne lub
finansowe. Chcemy, żeby młodzi osiągnęli w tym treningu, zrozumienie „kim są”, „co
mają” i „co mogą”, żeby trening dał im wiarę do zostaną efektywnymi sprawcami zmian.
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DOŁĄCZ DO ŚWIATOWEGO RUCHU AFLATOUN
Bez względu na to, jak dobre są materiały edukacyjne programu „Aflatoun”, ich skuteczność zależy od umiejętności, zaangażowania edukatorów i trenerów.
Metodologia sieci Aflatoun zapewnia szkolenia prowadzone z niezwykłą pasją. W każde
z nich inwestujemy mnóstwo czasu i energii. Szkolenia pomagają edukatorom wprowadzać metody, które umożliwiają młodzieży aktywnie uczestnictwo w atmosferze pełnej
uśmiechu i zaangażowania.
Szkolenia prowadzone są przez nasz doświadczony, energiczny i troskliwy zespół trenerów.
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Ty też możesz prowadzić zajęcia
z edukacji społeczno-finansowej!
Wystarczy wykonać 4 kroki:

1

Wypełnij Deklarację udziału w projekcie i zapisz się
na szkolenia dla edukatorów.

2

Uruchom Klub Aflatoun i przeprowadź zajęcia w swojej
miejscowości dla min. 10 osobowej grupy młodzieży oraz
poświęć na to około 10 godzin.

3

Opowiadaj nam, co u Was słychać – przesyłaj zdjęcia,
filmy, materiały pisane.

4

Zostań częścią światowego ruchu – zobacz co inni robią na
świecie, korzystaj z ich wiedzy i doświadczenia.
Co zyskasz?

•

Zdobędziesz nową wiedzę, umiejętności i poznasz ciekawych ludzi.

•

Staniesz się częścią światowej sieci Aflatoun.

•

Otrzymasz pakiet innowacyjnych narzędzi edukacyjnych i międzynarodowy
certyfikat edukatora programu edukacyjnego „Aflatoun”.

•

Młodzież, z którą pracujesz, będzie miała szanse zdobycia grantu rozwojowego.

•

Dzięki Klubowi Aflatoun zmieni się Twoje najbliższe otoczenie.
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