Organizační pokyny ke kurzu
KurzZ: Základy zážitkové pedagogiky pro pracovníky ve volném čase

Datum a místo realizace: 1. – 4. 10. 2020, Chata pod Tesákem - Chvalčov
Kurz začíná v 11:00, ukončen bude cca v 15:30.

Základní informace o kurzu
Kurz kombinuje přednáškové bloky (velmi neformální) s prostorem prakticky okamžitě ověřit nabyté znalosti v
praxi zkušenostního učení. Nabízí přehledný mix základních typů zážitkových aktivit a her, vysvětluje jejich vztah
k výchově mladých lidí a možnosti jejich využití ve volnočasových programech.
Teoretická část kurzu Vás (doufáme, že zábavnou formou) provede základy zážitkové pedagogiky, psychologie kurzu,
skupinové dynamiky, zpětnovazebného procesu, diagnostiky účastnické skupiny a teorií tvorby a řízení programu.
Další program zahrnuje ochutnávku všech významných součástí zážitkových akcí – icebrakery, teamworky, hry s vysokým
koeficientem fyzické/ psychické náročnosti, noční hry, strategické hry, simulované sociální události a také důvěrové hry,
nízké lanové aktivity a programové fillery.

„Strašně oceňuji i to, že ste tu byli takoví normální – jakože ste si na nic moc nehráli –
že ste tu nějací instruktoři, ale že ste k nám přistupovali jako rovný k rovným.“
Naším krédem je poskytovat prémiovou kvalitu. V programové oblasti to konkrétně znamená nabízet na kurzech nové hry,
přivážet rozsáhlý herní materiál i kvalitně zpracované studijní materiály.

Kurz je podzimní a probíhá v přírodě. Nezapomeňte tomu přizpůsobit výběr
oblečení. Součástí kurzu je společenský večer očekávající společenský oděv – budeme rádi,
pokud s námi budete hrát také tuto “sociální hru”.
Co si vzít s sebou (kurzy pro dospělé)











spacák, polštářek, prostěradlo (a plyšovou hračku na usnutí)
teplé oblečení do spacáku (nepodceňte to – jsme na hraně před topnou sezónou)
pevné boty (outdoor), náhradní pevné boty (tenisky), boty do místnosti
větrovka, pláštěnka
oblečení podle uvážení
společenské oblečení (nebo kostým, podle pokynů ke kurzu)
batůžek nebo malá taška, lahev na pití
psací potřeby a blok
šátek
nezapomeňte na své léky

Ověření elektronické přihlášky a zdravotní depozit není potřeba tisknout, podepíšete je po
příjezdu na místo, seznamte se s jejich textem. Letos (bonusově) budete podepisovat také
svou koronaviru-prostotu. Podmínky zpřesníme v září, v návaznosti na definitivní podobu
opatření, která na nás státní moc uvrhne.
Přihlášku je potřeba vyplnit do neděle 20. 09. 2020, její potvrzení obdržíte nejpozději během víkendu.
Přihlášení je závazné, v případě odhlášení se účtují stornopoplatky podle smluvních podmínek,
uvedených na webových stránkách.
Přihlášku je možné vyplnit jen na základě přihlášeného předmětu v IS STAG. V případě nepřihlášení
budete vyzváni k odepsání předmětu z IS STAG.
Platbu za kurz, prosím, proveďte do pátku 25. 9. 2020, převodem na účet. Výzvu k platbě a platební
pokyny obdržíte s ověřením přihlášky.

„Díky kurzu jsem si prodloužila život tak o 30 let, protože jsem se fakt smála jako
blázen každý den. Co slovo, to perla.“

Instrukrorský tým: Petr Sedlář, Pavla Vyhnálková, Václav Hodulík

Petr „Burčák“ Sedlář |šéfinstruktor, lektor
Pedagog volného času v brněnském DDM Helceletka. Věnuje se designu kurzů a her, implementaci prvků zážitkové
pedagogiky do zájmového vzdělávání a prevence sociální patologie. Lektoruje vzdělávací akce.
Jako gamedesignér proslul úvahou, že bílé lístečky musí jít vidět, ať už je jakákoli tma. Za konstrukci hry “Flusačka” jej komunita serveru
hranostaj.cz zcela odsoudila, načež musel hru z databáze vyřadit. V týmu je platným členem, dokud jej (v rámci jeho poruchy pozornosti)
něco nerozptýlí (drobný hmyz, skvrna na zdi nebo projíždějící kombajny). V současné době pracuje v domě dětí a mládeže na postu Stavič
z lega, s poslední cílovou skupinou, jejíž tempo zvládá.

Pavla Vyhnálková |instruktor
Akademický pracovník na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se pedagogice volného času, metodice her i volnému
času seniorů. Odborný garant kurzu, výsostná autorita časové osy a zachránce včel.
Pavla proslula tvrdou nesmlouvavostí v ekonomických hrách, což se projevuje v ustálené frázi: „Prodat to komukoli, kromě paní doktorky.“
Hlídá vyhlášková ustanovení o času, určeného pro odpočinek účastníků zotavovacích akcí a vyhlašuje proto večerku. Pokud už dvě hodiny
nespí. S láskou se stará o pohodlí a kondici účastníků a donutila změnit základní pravidlo „Není špatné počasí – jen špatně oblečený
účastník“ na „Není špatné počasí… ale neuděláme radši něco vevnitř?“

Václav Hodulík |technický instruktor
Pedagog volného času v brněnském DDM Helceletka. Věnuje se technickým a sportovním kroužkům, mimo svou práci je
ponořen v neziskovém sektoru starostí o skauty a děti ohrožené sociálním vyloučením.
Václav získal ocenění Zlaté nůžky za prvních 5 000 000 nastříhaných lístečků pro nejrůznější hry, natáhl přibližně 17 kilometrů lanových
překážek a izolepou vyřešil na středním skóre 97% problémů, před které byl postaven. Pokud uslyšíte „Hú, hú“, neřítí se na Vás vlak, jen
hraje Sovy v mazutu. V této písni se zdokonalil především jejím nekonečným opakováním. Ve čtvrtek v 16:00 už se budete modlit, aby to byl
radši vlak. V etapových hrách hraje zejména milovníky nebo bezcharakterní padouchy. Je morální oporou kurzu.

Petr Sedlář | sedlar@helceletka.cz | +420 734 220 582
Pavla Vyhnalková | pavla.vyhnalkova@upol.cz | +420 585 635 166

