SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ LEKTORY – TVORBA PROGRAMŮ EV PRO
POKROČILÉ
Jak postavit dobrý ekologický výukový program
Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna, 19. – 21. listopadu
2019

Pro koho je seminář určen
Jedná se o třídenní kurz pro různorodou skupinu lektorů EV z neziskových organizací zabývající se
ekologickou výchovou pro různé cílové skupiny. Počítáme s tím, že účastníci prošli základním kurzem
pro začínající lektory (M1) a většina z nich má za sebou několik let i desetiletí tvorby a lektorování ekologických výukových programů.
Vzdělávací cíl semináře
Účastník získá metodický nadhled pro plánování vlastních programů. Umí zakotvit záměr, na kterém
staví konzistentní program, jehož úspěšnost dokáže reflektovat.
Lektorský tým
Seminář povede lektorský tým organizace Kaprálův mlýn – Mgr. et Mgr. Michal Medek, Mgr. Tomáš
Hawel (nebo Mgr. Tomáš Kozel) a doc. PhDr. Jan Činčera Ph.D. (Masarykova univerzita Brno).
Cca 3 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
www.kapraluvmlyn.cz
Časový harmonogram
Seminář je třídenní. První den semináře se začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná v
13:00 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 13:00 hodin.
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude
na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.
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Jaký je nejodolnější parazit?
Je to myšlenka. Je nakažlivá

Metody semináře
-

sdílení zkušeností účastníků
práce na modelovém programu
úprava vlastního programu
ukázky aktivit
debata s metodikem

a odolná, jakmile se usadí v
mozku, je téměř nemožné
takovou myšlenku dostat
pryč. Zformulovaná myšlenka, která je plně pochopena, zůstává někde v hlavě.
Dominick Cobb

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 500 Kč pro členy Pavučiny a STEP, pro ostatní účastníky činí 1 000 Kč. Poplatek
se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit,
může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. V ceně účastnického poplatku je strava 5 x denně
(poskytnutá pouze účastníkům v místě konání semináře, nelze odebrat jinak) ubytování a program
semináře. Cestu na seminář si účastníci hradí sami.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování.
Přihlášky
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 10. června 2019. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. S přihlášením neváhejte. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně
omezit počet účastníků z jedné organizace.
Kapacita semináře je maximálně 22 účastníků.
Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „VZOR_prihlaska“ a zasláním na adresu: info@pavucina-sev.cz.
O přijetí přihlášky budete informováni e-mailem obratem, o přijetí na seminář budete informováni do
14. června 2019.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souladu se zpracováním osobních údajů.
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108
Komentáře účastníků z minulého semináře
„Naprosto luxusní zázemí, děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě.“
„Oceňuji: Logická struktura, grafické ztvárnění, postupné přidávání materiálů, přehled a zkušenost lektorů, sdílení s ostatními účastníky.“
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„Hlavně kurz určitě udělejte znova :-).“
„Držet se množství informací, které jste nabídli a nic víc nepřidávat. To to byla pro mne přiměřená míra –
jasné, výstižné, dostatečně ohraničené. Vybírat pro kurz podobně inspirativní místa jako je Kaprálův
mlýn!“
„Užitečné pro mne bylo probírání reflexe, debata s Honzou Činčerou o těžkých otázkách a zážitek ze
snové večerní hry.“
„Líbil se mi hlavně přístup lektorů, jejich příjemnost, otevřenost, profesionalita, odbornost. Celková dynamika, rychlé střídání, nebylo to rozvláčné a rozbředlé, plně využitý čas.“
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