Instruktorský kurz Brďo

Chtěl by ses naučit organizovat akce pro děti? Už
organizuješ dětské akce a rád by ses dozvěděl něco nového? Rád
bys založil brontosauří dětský klub nebo oddíl? Chceš se naučit
něco nového? Pokud ano, je kurz určen přímo pro tebe.
Víkendovka je určena pro začínající ale i zkušenější organizátory
dětských akcí, táborů a víkendovke. Během kurzu budeš
seznámen a proškolen v několika oblastech zkušenými vedoucími Brďo oddílů a externími lektory.
Při úspěšném
ném absolvování kurzu získáš osvědčení Brďo praktikant nebo Brďo vedoucí. Tyto osvědčení ti
umožňují pořádání dětských akcí v rámci Hnutí Brontosaurus.
Na co se můžete těšit, obsah kurzu
Během kurzu tě seznámíme s rolí instruktora a vedoucího v dětském oddíle. Dále se zaměříme
na tvorbou a přípravu oddílových her, oddílovek a také celoročních her.. Kurz bude také zaměřen na motivaci
dětí a na vedení dětí k environmentální výchově. Polední část kurzu bude
bude věnována krizových situacím.
Během celého kurzu budou
ou účastníci aktivně vtahování do přednášeného tématu a budou řešit jednotlivé
jedn
dílčí úkoly a modelové situace.
Termín a místo srazu
Kaprálův Mlýn, středisko ekologické výchovy, Ochoz u Brna 235, 664 02. Termín 1-3.
1
12. 2017
začátek
kurzu
v 19:00,
sraz
přímo
přímo
na
místě.
Bližší
informace
o
místě
kurzu,
www.kapraluvmlyn.cz/?idm=52
Ubytování
Ubytování bude zajištěno v prostorech ekologického střediska Kaprálův Mlýn, k dispozici budeme mít
pokoje, sociální zařízení, společenskou místnost a kuchyňku. Spaní ve vlastních spacích na postelích.
Co sebou
Spacák, oblečení
ní do terénu, věci na poznámky,věci osobní hygieny atd. Prostě všechno co uznáš za
vhodné ☺
Přihlášení
Na kurz se zle
sekce.brdo@brontosaurus.cz.

přihlásit

přes

elektronickou

přihlášku,

popřípadě

emailem

na

Účastnické poplatky
300 Kč na osobu, v ceně je zahrnuto ubytování
ubytování a strava po celou dobu kurzu. Platba bude
provedena přímo na kurzu.
Kontakt
Martin
rtin Kadala, vedoucí sekce brdo, organizátor kurzu
724806155, sekce.brdo@brontosaurus.cz

