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motto: Otevři oči, mysl i srdce, a pak teprve vykroč.
Máme pro tebe tři cestičky, které tě přivedou k cestě,
po které snad budeš moci jednou vést i druhé,
i ty nejmladší.

Náplň kurzu
Chceme:
 Pořádat motivující akci pro mladé lidi, která nejen pobaví, ale i něco přinese.
 Učit základní věci potřebné pro vedení dětského oddílu, mládežnického klubu
či pro práci s dětmi i mladými lidmi obecně.
 Motivovat
a
inspirovat
pro
organizování
dobrovolnických akcí a činností.
 Společně účastníky (i organizátory) posouvat v tom, jak
rozvíjet a využívat vlastní potenciál pro seberealizaci
i pro druhé a své okolí.
 Připravit a společně prožít zajímavý program plný
náročných i zábavných her.
 Sdílet prostor k poznání sama sebe i všech navzájem.
Vlastní realizace:
1. Prožívání, osahání a poznávání témat zajímavých z pohledu začínajícího
organizátora i vlastního seberozvoje: besedy, workshopy, zkoušení si nejrůznějších
činností a tvoření vlastní akce, programu a her, praxe na místě s dětmi i následně
při realizaci akcí za garance zkušeného organizátora (cca 45% času kurzu).
Co nás čeká? Například:





















Programová příprava akcí a táboru, programová náplň, náměty, motivace a tvoření her,
zdroje her, celotáborové hry, struktura programu, režim dne atd., dramaturgie akcí
a táboru, nejčastější chyby při realizaci akcí a táborů
Tým a týmová spolupráce
Dramaturgie akcí
Neformální vzdělávání a zážitkové učení
Pobyt v přírodě
Organizační příprava akce, tábora – organizace, propagace, dokumentace, předpisy,
kuchyň, technické zázemí, ...
Propagace akcí
Základy hospodaření při vedení akce nebo tábora, granty
Bezpečnost (fyzická i duševní) práce na akcích a s dětmi
Zdravověda a první pomoc, specifika akcí a táborů
Hygiena a psychohygiena
Dobrovolnictví a občanská angažovanost
Psychologie a pedagogika – motivace, věkové
zvláštnosti, krizové situace, příprava a uvedení her,
osobnost organizátora, vztah vedoucí – účastník
Zpětná vazba, sebereflexe
Osobnostní rozvoj – motivace, limity, možnosti, ...
Tvořivost a práce s ní, méně tradiční formy výchovy
Ekologická výchova a přírodověda při práci s mládeží, s dětmi
a na akcích – formy ekologické výchovy, praktické náměty, apod.
Základy právních věcí týkajících se této činnosti apod.

Připraveny
budou
volitelné
bloky
pro
ty,
kteří
chtějí
pracovat
s dětmi (kvalifikace: organizátor pro Brontosauří dětské oddíly a hlavní vedoucí dětských
táborů) a pro ty, kteří mají naopak více zájem o akce pro mládež a dospělé (kvalifikace
Organizátor Hnutí Brontosaurus).
2. Aktivní program, ve kterém se budou střídat fyzicky i psychicky náročné hry
s oddychovkami pro vstřebání atmosféry a zážitků, psychohry, meditační hry i hry jen tak
na „vyřádění“ (cca 35% času kurzu).
3. Připraveny pro Vás budou též různé prožitkové aktivity, jako např.:
 slaňování
 přírodní keramika, land arty či jiné tvůrčí aktivity
 sociohry a vytváření týmu
 exkurze po místních přírodních zajímavostech
 fair show
 malování henou
 a možná taky bubnování, přírodní sauna, výtvarné dílny,
čajování a vše další, co můžeme zrealizovat dle času a zájmu
(cca 15% času kurzu).
4. Příprava vaší absolventské praxe
V rámci kurzu si zkusíte v týmu připravit vlastní víkendovou akci,
kterou pak po kurzu budete moci pod garancí zkušeného organizátora zrealizovat – což je
vlastně ta nejlepší cesta, jak se něco naučit i se osobnostně rozvinout .
(cca 10% času kurzu)

Na kurzu je možno získat tyto kvalifikace
 Organizátor Hnutí Brontosaurus – praktikant pro Brontosauří
dětské oddíly
 Organizátor Hnutí Brontosaurus pro Brontosauří dětské
oddíly (vyšší stupeň)
 Organizátor Hnutí Brontosaurus
 Hlavní vedoucí dětských táborů - dle požadavku Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy – jen pro ty, kteří budou mít
zájem a budou ochotni strávit nějakou hodinku navíc nad
předpisy apod.

Praktické a potřebné informace
 Základní cena kurzu je 4 600 Kč – zahrnuje pojištění, jídlo, ubytování, materiály,
lektory atd. I tak je podstatná část nákladů na každého účastníka hrazena z dotací.
Na členy Hnutí Brontosaurus se vztahuje zlevněná cena 2 600 Kč, která je podmíněna
doporučením od vedoucího klubu, základního článku či regionálního centra. Sníženou
cenu 3900 Kč mohou získat i nečlenové HB, kteří doloží práci s dětmi (potvrzení

z DDM, ZUŠ, organizace typu skaut atd.). Lze požádat o splátky či další slevy na základě
žádosti s odůvodněním požadavku.
 Přihlášku zašlete na adresu:
Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno, 602 00
 Dotazy směřujte nejlépe na email: cesticky@brontosaurus.cz nebo na Rózi
Jandovou, tel. 722619349.
 Přihlášky je třeba doručit do 10. května
 V případě, že se přihlásí více účastníků, než je kapacita kurzu, budou
odmítnutízájemci vyrozuměni do týdne po uzávěrce přihlášek
 Společně s přihláškou pošlete také vyplněné zdravotní prohlášení (mladší 18 let
pošlou namísto tohoto prohlášení potvrzení od lékaře, které je součástí přihlášky),
případně žádost o slevu.
 Vybraní účastníci kurzu obdrží ještě prohlášení o bezinfekčnosti, které je nutno
odevzdat vyplněné v první den našeho kurzu.

Placení kurzu


Kurz je nutno zaplatit do 26. června 2022, a to buď hotově kontaktní osobě nebo
převodem na účet číslo účtu 2800735370/ kód banky je 2010 (jako variabilní symbol
použijte své první část svého rodného čísla - před lomítkem).

 Storno poplatky: do 10 dnů před začátkem tábora 10% z ceny, do 5 dnů před
začátkem 50%, neúčast bez omluvy 100%.

Ubytování, strava
Ubytování na kurzu je ve stanech typu tee-pee, jídlo je dováženo ze školní kuchyně,
toalety jsou řešeny jako latríny, k dispozici je polní sprcha ve stanu s ohřívanou vodou.
Z místa tábora není možnost se pravidelně dostat do obchodu apod. Po dohodě jsme však
schopni dodat vybrané maloobchodní zboží.

Další informace
 V rámci kurzu Cestičky se nekouří! Chceme tím být vstřícní
a tolerantní k nekuřákům.
 Věříme, že pochopíte i podmínku neužívání alkoholu v rámci
programu kurzu.
 Upozorňujeme, že kurz poslední den končí až v odpoledních
hodinách (cca 15.30) – budeme vděčni, uzpůsobíte-li tomu váš
odjezd.

Hnutí Brontosaurus – Regionální centrum Podluží
www.brontosaurus.cz

