12. - 14. 9. 2014 Přerov a okolí + 19. - 21. 9. 2014 Zlatý potok

!!! Poslední informace !!!
ŠKOLENÍ LEKTORŮ A VEDOUCÍCH AKCÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍRODOVĚDU
Dva víkendy neformálního vzdělávání vedoucích akcí pro děti a mládež se zaměřením na přírodovědu.
Účastníci: Vedoucí akcí pro děti a mládež se zájmem o přírodovědu. A to ve věku 18 - 50 let.
Pokud jste přihlášeni a splňujete následující
podmínky, pak se těšíme na vaši účast.
Podmínky účasti:
1. Nutnost znát základy organizace a vedení akcí
pro děti a mládež (absolvent min. základního
školení pro vedoucí akcí pro děti a mládež).
2. Absolvovat hlavní program a to vždy páteční
a sobotní část – obě akce v rozsahu 16
výukových hodin.
3. Zpracovat výukovou lekci - aktivitu, vč.
metodiky se zaměřením na přírodovědu a to
v rozsahu 1 hodiny.
4. Přihlásit se dle pokynů (přes formulář na
vm.nidm.cz) a vyplnit zde sebeevaluační a
evaluační dotazník (před i po akci).
5. Jako samozřejmost bereme, že akce je během
hlavního programu bez alkoholu i jiných drog!
Program: Akce je určena pro lektory neformálního vzdělávání a pro vedoucí akcí pro děti a mládež, kteří se chtějí
dozvědět maximum nejen o přírodovědě a neformálním vzdělávání, ale i o dalších aspektech činnosti lektora či
vedoucího (jak přednášet, motivovat a organizovat vzdělávací aktivity v přírodě a o přírodě formou her, soutěží
apod.). A také hlavně o sobě, svých schopnostech a znalostech v této oblasti.
Program je takřka nonstop a počítejte tedy s opravdu aktivně prožitým časem!
Příprava a zajištění akcí – organizace jednorázové i pravidelné aktivity v přírodě. Neformální a netradiční
metody přírodovědného vzdělávání. Zážitková pedagogika v přírodě aneb jak pomocí her naučit děti a
mládež znalostem o přírodě. Psychologie a její využití při vedení kolektivu – jak děti a mládež vést
k pozitivnímu vztahu k přírodě. Evaluace i sebeevaluace a jejich nástroje.
Harmonogram: 1. akce – začínáme v pátek 12.9.2014 18,00 v Klubu Dlažka (Palackého 1, Přerov, 75002).
Je možné se zúčastnit vodácké miniexpedice přírodou Bečvy a okolního lužního lesa a to od 9,00 – sraz
na stejném místě (je nutné dát vědět do středy večer). Od 18,30 budou přednášky a další aktivity v Klubu
Dlažka – cca do 23,30. Tamtéž budou další akce v sobotu od 8,00 do cca 12,00. A poté budou venkovní
aktivity. Večer přesun do Rajnochovic a další program večer v táboře Dlažky. V neděli volitelný program
v táboře či v přírodě Hostýnských vrchů (turistika a horolezectví) nebo odjezd domů.
2. Akce – začínáme v pátek v 19,00 19.9.2014 v penzionu Zlatý potok. program bude
upřesněn v průběhu prvního víkendu.
Ubytování: 1. akce - Klub Dlažka Přerov (1. noc - nutný spací pytel a karimatka) + tábor Dlažky Rajnochovice
(2.noc), 2. akce - Penzion Zlatý potok u Králíků.
Doplňkový program: Přenocování v přírodě a survival aktivity. Geocaching. Biologie a botanika na vlastní oči.
Turistika (Hostýnské vrchy, Králický Sněžník), vodáctví (sjezd Bečvy) i horolezectví (Skalný). Speciální hry
v přírodě i v místnosti. Stolní hry. Doplňkové aktivity.
Doprava: Individuálně. Hromadně (První akce – busem či autem do Přerova, druhý den hromadně busem či auty
do tábora Dlažky; u druhé akce vlakem, busem nebo auty). Hradí si každý sám.
Strava: Jedinečná! 4 - 5x denně + pitný režim (čaj, možnost zakoupení nápojů).
Cena: 0,- Kč (zdarma).
Co s sebou: Turistické věci do přírody i věci do místnosti. Dobrou náladu a touhu něco se dovědět! Psací
potřeby, flash disk, pláštěnku… A hru na téma přírodověda nebo jinou aktivitu do přírody.
Mussur (603886644) + Dzherry + další specializovaní lektoři + Duha (Senovážné náměstí 24, Praha 1)

