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SOCRATEST PRE
DOBROVOĽNÍCTVO
Dobrovoľníctvo je spôsob, ako získať nové mäkké
zručnosti, ako sú tímový duch, kognitívna empatia,
komunikačné zručnosti, medzikultúrne kompetencie,
zvládanie stresu, disciplína, a sebadôvera.
Dobrovoľníctvo
je
efektívnym
vzdelávacím
prostredím, najmä pre tých ľudí, ktorí si uvedomili,
že ich profesijná činnosť nie je v žiadnom prípade
relevantná z hľadiska krízového riadenia.
Dobrovoľníctvo je veľkou príležitosťou najmä pre
získanie a overenie mäkkých zručností, ktoré je
následne možné využiť v ďalšom profesionálnom
smerovaní ako dodatočnú kvalifikáciu.

SOCRATEST
INOVATÍVNE NÁSTROJE
Nástroj na identifikáciu a hodnotenie mäkkých
zručností a kreativity: poskytuje spätnú väzbu na
vlastné silné i slabé stránky dobrovoľníkov
a motivuje k príslušnému doplneniu znalostí a
sebaskúmaniu.
Nástroj na zviditeľnenie zručností: pomôže
dobrovoľníkom propagovať ich kreatívne, kognitívne,
behaviorálne
a organizačné
zručnosti,
ktoré
nadobudli počas dobrovoľníckej činnosti a poskytne
nástroje na efektívne prezentovanie a využívanie
týchto zručností.
Sprievodca pre hodnotenie mäkkých zručností a
kreativity: obsahuje usmernenia a informačné
materiály o význame hodnotenia a overovania
kognitívnych, behaviorálnych a organizačných
zručností.
e-Platforma na identifikáciu a hodnotenie
zručností: transformuje a poskytuje výsledky
jednotlivých nástrojov na identifikáciu mäkkých
zručností do online prostredia a začleňuje obsah
jednotlivých nástrojov na zhodnotenie zručností do
online prostredia.
Mobilná aplikácia na identifikáciu a hodnotenie
mäkkých zručností: integruje obsah nástrojov na
identifikáciu, hodnotenie a zviditeľnenie mäkkých
zručností, ktoré sú usporiadané pedagogicky
vhodným spôsobom, prostredníctvom smartfónov a
mobilných zariadení.

