Europass - životopis

Osobné údaje
Priezvisko / Meno
Adresa
Telefón
E-mail
Web/URL

Cárová Tatiana
Komárnická 34, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
+421 903 707 958
tatiana.carova@gmail.com
http://www.salto-youth.net/tools/toy/tatiana-carova.2295/

Štátna príslušnosť Slovensko
Dátum narodenia 6. 2. 1985
Pohlavie žena
Zamestnanie a prax

-

Vzdelávanie a príprava

-
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2013 – doteraz – interná trénerka v PDCS (www.pdcs.sk)
2010 – 2012 – projektová manažérka, OZ Človek v ohrození
2009 – 2012 – školiteľka a facilitátorka (v neziskovom a súkromnom sektore)
2009 – 2010 – koordinátorka medzinárodnej organizácie Healthy Network iNGO
2008 – 2010 – lektorka a koordinátorka programu Vzdelávanie k ľudským právam, Amnesty
International Slovensko
2008 – dobrovoľíčka pre OZ Občan a demokracia (publikované články na www.diskriminacia.sk)
2003 – 2007 - dobrovoľníčka pre organizáciu INEX Slovakia
2007 – 2008 – učiteľka angličtiny na súkromnom gymnáziu ALKANA
2003 – 2007 – súkromná lektorka angličtiny
Január 2006 – Apríl 2007 – lektorka angličtiny v jazykovej škole EMPIRE
Leto 2001 – 2003 – vedúca v táboroch pre deti a mládež, Občianske združenie Pre radosť
Október 2012 – medzinárodný tréning školiteľov – koučing v práci s mládežou, organizátor – NA
Mládež v Akcii ČR
Júl 2012 – medzinárodný tréning školiteľov – rozvoj facilitačných a trénerských zručností,
organizátor – NA Mládež v Akcii Bulharsko
September 2012 – ukončené doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK (Katedra filozofie
a dejín filozofie)
December 2011 – tréning školiteľov neformálneho vzdelávania mládeže o diskriminácii, organizátor
– EPTO org.
Október – December 2010 – online vzdelávací kurz pre školiteľov k ľudským právam, organizátor –
North-South Centre, Rada Európy
September – Október 2010 – tréning pre trénerov partiticipatívneho vzdelávania
Jún 2010 – tréning pre školiteľov v oblasti diverzity
September 2007 – Jún 2008 – cyklus školení „Intercultural Navigators“
Február – Júl 2007 - štipendijný študijný pobyt na Universität Regensburg v Nemecku
2003 – 2008 - filozofická Fakulta UK v Bratislave, študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov: Anglický jazyk - Filozofia
August 2008 – absolvovanie mesačného interkultúrneho jazykového kurzu v Štrasburgu,
organizátor – Rada Európy
1995 – 2003 - 8-ročné Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 1, Bratislava
Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu © Európska únia, 2002-2010 24082010

Zamestnanie a prax – detaily
Od - do Február 2009 – December 2012
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Školiteľka a facilitátorka
Hlavné činnosti a zodpovednosť . Príprava školiacej metodiky, dizajnu a programu školení
. Vytváranie materiálov na vzdelávacie účely, preklady a editovanie vzdelávacích materiálov (revízia a
editovanie 2 príručiek vzdelávania k ľudským právam, preklad manuálu pre lídrov mládežníckych
výmen, vytvorenie 4 príručiek globálneho vzdelávania na ZŠ http://clovekvohrozeni.sk/sk/metodickeprirucky, handouty pre účastníkov školení)
. Podpora marketingu školení, spoluúčasť na ich prezentácii a propagácií
. Individuálne vedenie a koučing účastníkov školení, podpora rozvoja ich kompetencií a v ich aktivitách
po školení
. Facilitovanie tréningov, školení, konferencií a iných podujatí, ako napr. facilitovanie pracovných
skupín v príprave dokumentu Návrh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 – 2013
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA), facilitovanie fokusových skupín pri
prieskume Narodnu spravu o participacii deti pre Radu Europy (Sekretariát výboru ministrov pre deti,
Rada Európy)
Názov zamestnávateľa Assessment Systems Slovakia, TIMAN s.r.o., Slovenský inštitút mládeže IUVENTA, Človek v ohrození,
o.z., Council of Europe, International Young Nature Friends iNGO, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR...
SZČO, neziskový a komerčný sektor

Od - do 1.5. 2010 – 15.4. 2012
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Projektová manažérka
Hlavné činnosti a zodpovednosť • vedenie európskeho medzinárodného projektu „Filmové kluby Jeden svet“ a slovenského vzdelávacieho
programu „Globálne vzdelávanie na základných školách“
• komunikácia s odborníkmi, učiteľmi, žiakmi a študentmi
• organizovanie národných a medzinárodných stretnutí a školení
• príprava informačných a vzdelávacích materiálov pre rôzne cieľové skupiny v rámci projektov
• školenie mládeže, učiteľov, pracovníkov s mládežov a dobrovoľníkov
• administratívne vedenie projektov
• dizajnovanie a písanie nových projektov
Názov a adresa zamestnávateľa OZ Človek v ohrození
Svoradova 5
811 03 Bratislava
Slovakia
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

Neziskové organizácie, 3.sektor

Osobná spôsobilosť
Materinský jazyk Slovenský
Ďalší(ie) jazyk(y) Anglický, Nemecký, Francúzsky
Sebahodnotenie

Porozumenie

Európska úroveň (*)

Počúvanie

Hovorenie
Čítanie

Ústna interakcia

Písanie

Samostatný ústny
prejav

Anglický jazyk

C1

Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk

B2

Independent user B2 Independent user B2 Independent user B1 Independent user B1 Independent user

B1

Independent user B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user

Proficient user

C1

Proficient user

C1

Proficient user

C1

Proficient user

C1

Proficient user

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Sociálne zručnosti a kompetencie
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Komunikatívny a ústretový charakter, zmysel pre tímovú spoluprácu, schopnosť samostatnej
a zodpovednej práce, kreativita, spoľahlivosť, prispôsobivosť a chuť učiť sa nové veci

Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu © Európska únia, 2002-2010 24082010

Organizačné zručnosti a
kompetencie
Technické zručnosti a kompetencie
Počítačové zručnosti a kompetencie
Umelecké zručnosti a kompetencie
Ďalšie zručnosti a kompetencie
Vodičský(é) preukaz(y)

Doplňujúce informácie
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Komunikačné a prezentačné zručnosti, skúsenosti s projektovým manažmentom, organizovaním
podujatí na národnej aj medzinárodnej úrovni, koordinačné a školiteľské zručnosti
Prekladanie a tlmočenie v anglickom a nemeckom jazyku
Word, Excel, (Windows XP, Vista) Powerpoint, Corel, Internet, Outlook
maľovanie, spev a gitara, kreatívne workshopy, tanec
záľuba a ovládanie športov, ako napr. frisbee ultimate, volejbal, lyžovanie, stolný tenis, korčuľovanie
Medzinárodný vodičský preukaz typu B

Referencie a kontaktné osoby:
 Dušan Ondrušek – PDCS, o.z. dusan@pdcs.sk
 Tomáš Pešek – Iuventa, tomas.pesek@iuventa.sk
 Jana Karelová – riaditeľka OZ Človek v ohrození, karelova@clovekvohrozeni.sk
 Friedrich Köckert – ko-tréner, International Young Nature Friends, friedi@iynf.org
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