SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ LEKTORY
JAK POSTAVIT DOBRÝ EKOLOGICKÝ VÝUKOVÝ PROGRAM
KAPRÁLŮV MLÝN, OCHOZ U BRNA, 1. – 3. ÚNORA 2021

Pro koho je seminář určen
Jedná se o třídenní kurz pro různorodou skupinu lektorů EV z různých neziskových organizací zabývající se ekologickou výchovou pro různé cílové skupiny. Počítáme s tím, že účastníci prošli základním
kurzem pro lektory a řada z nich má za sebou několik let i desetiletí tvorby a lektorování ekologických
výukových programů.
Náplň a zaměření semináře
Podíváme se na metodické přístupy k různým typům ekologických výukových programů: několikahodinových, pobytových i terénních exkurzí. Seminář bude kombinovat praktické ukázky, cvičení a společné
hledání se zasazením do teoretických rámců, standardů kvality, osmer, cílů a humoru.
Lektorský tým
Seminář povede lektorský tým organizace Kaprálův mlýn PhD., Mgr. et Mgr. Michal Medek, asistence
Mgr. Tomáš Kozel a Doc. Jan Činčera.
Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
http://www.kapraluvmlyn.cz/
Časový harmonogram
Seminář je třídenní. První den semináře se začíná nejpozději obědem ve 12:00 hodin, vlastní program
začíná v 13:00 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 12:30
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.
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do
místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 a maximálně 22 účastníků, přednost mají
dříve přihlášení.

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.
Časový harmonogram
Seminář je třídenní. První den semináře začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná nejpozději ve 14:00 hodin, poslední den semináře končí obědem ve 13:00 hodin. Podrobné informace obdržíte cca 10 dní před konáním.
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude
na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.
Přihlášky
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 15. prosince 2020. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o
seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků
z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.
V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich finančních možnostech.

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „Kapraluv_mlyn_prihlaska_jak_postavit_dobry_EVP“ a zasláním
na adresu: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře
a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 17. prosince 2020.
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 a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

