
Letní škola larpu  
a zážitkové pedagogiky

9. - 13.8.2021
Halenkov, Beskydy (ČR)



Zveme vás na 5-ti denní školení pro 
pracovníky s mládeží, v rámci kterého si 
osvojíte základy zážitkové pedagogiky 
a larpu (life-action-role-playing) a zapo-
jíte se do příprav vzdělávacího modulu 
pro žáky na téma demokratických hod-
not.

Školení je realizováno v rámci projektu 
DemoHRÁČ podporovaného z programu 
Erasmus+.



O projektu DemoHRÁČ:

DemoHRÁČ je tříletý česko-slovenský 
projekt,  který si klade za cíl zvýšit de-
mokratické kompetence u mladých lidí 
(8. a 9. ročníky ZŠ, 1. ročníky SŠ) prostřed-
nictvím zážitkového programu s prvkem 
larpu (life action role play). 

Součástí projektu je zapojení města 
 Nitra a Kroměříž, kde dojde k proškolení 
pracovníků s mládeží a pedagogických 
pracovníků tak, aby mohlo vzdělávání 
v těchto regionech dále pokračovat i po 
skončení projektu.



Klíčové přínosy pro zapojené žáky 
a studenty:

 y Rozšíření obzoru v tématu demokracie.

 y Schopnost aktivně se zapojit do 
občanského a společenského dění kolem 
sebe.

 y Prohloubení vazeb se spolužáky díky 
společnému zážitku a skupinové práci.

Přínosy pro zapojené školy:
 y Pomoc při naplnění rámcových 
vzdělávacích plánů v tématu demokracie/
totalita.

 y Proškolení pedagogických pracovníků 
v atraktivních formách vzdělávání 
zdarma.

 y Převzetí ucelené metodiky pro rozvoj 
klíčových kompetencí pro demokratickou 
kulturu pro samostatné další využívání.

 y Rozšíření vzdělávacích metod o prvky 
zážitkové pedagogiky, neformálního 
vzdělávání a larpu.

 y Aktivizace žáků/studentů, kteří jsou 
motivováni se podílet na životě školy či 
obce.

Přínosy pro zapojené pracovníky 
s mládeží a pedagogické pracovníky:

 y Získání hotové metodiky pro rozvoj 
demokratických kompetencí mládeže.

 y Získání nových dovedností využitelných 
ve vlastní pedagogické praxi.

 y Spolupráce s inspirativními lidmi.

 y Péče lektorského týmu v celém procesu 
učení se novým poznatkům a jejich 
implementace v praxi.



 y Naučíte se základy zážitkové pedagogiky (práce se skupinou, 
uvádění her a vedení reflexí) a larpu.

 y Prožijete zajímavé larpy k rozšíření povědomí o této přínosné 
edukativní metodě.

 y Prodiskutujete s lektory plánované vzdělávání mládeže 
v oblasti demokratických kompetencí, zjistíte strukturu 
a obsah školení a vyzkoušíte si klíčové prvky sami na sobě.

 y Ve skupinách uvedete zážitkovou hru včetně reflexe a získáte 
zpětnou vazbu.

 y Vytvoříte si lektorské minitýmy pro další práci.

Letní školení

Na školení se potkáte s pracovníky a pracovnicemi 
s mládeží z Nitry, Kroměříže a také ze zapojených 
organizací - Prázdninové školy Lipnice, Crex 
a YouthWatch.

Program povedou zkušení lektoři z ostravské organizace Crex 
věnující se larpu (http://www.crex.eu/) a také Prázdninové školy 
Lipnice (psl.cz) a YouthWatch (https://www.youthwatch.sk/), 
organizace věnující se neformálnímu vzdělávání a zážitkové 
pedagogice.

Přesný harmonogram a programový plán představíme na začátku 
školení, obsah budeme upravovat na míru potřebám přihlášených 
účastníků a účastnic.



Co se bude dít po školení
Vaše zapojení letním školením nekončí. Během listopadu 2021 - ledna 2022 
proběhnou víkendová pilotní školení pro mládež. Zde budete v roli pozorovatelů, 
abyste nasáli atmosféru školení a viděli všechny programové části. Můžete se zúčastnit 
i lektorských porad, abyste viděli, co lektoři řeší, jak přemýšlejí o skupině a přizpůsobují 
program aktuálnímu dění. Po školení proběhnou na školách další návazné aktivity 
v rozsahu 3 x 1,5 hodiny realizované zapojenými pedagogy.

Během jara - podzimu 2022 proběhnou další školení (cca 30 žáků/studentů), kde již 
budete v roli lektorů (součástí 4 členného lektorského týmu) za přítomnosti supervizora 
z řad tvůrců programu. Množství absolvovaných kurzů bude na vzájemné dohodě, 
počítány jsou cca 3 na každý lektorský tým. Vaše zapojení v této fázi projektu bude 
honorované.

Od podzimu 2022 přebírají záštitu nad pokračováním projektu města a vy budete 
lektorovat kurzy „na objednávku“ konkrétních škol a dalších zařízení již zcela samostatně. 
Předpokládaný rozsah do května 2023 jsou opět cca 3 kurzy na každý lektorský tým.

Tím ale aktivity nekončí. Vizí města Kroměříž a Nitra je rozšiřovat program po skončení 
projektu do dalších škol a zařízení, což pro vás vytváří další lektorské příležitosti.



Praktické informace ke školení
Termín: 9. - 13. 8. 2021
Příjezd: pondělí 9.8. do 11 hod. (začínáme obědem)
Odjezd: pátek 13.8. odpoledne (končíme obědem)

Školení je potřeba se zúčastnit v celé jeho délce, není možné přijet později nebo dříve odjet.  
Program bude probíhat v čase cca 9.00 - 17.00, večer bude k dispozici dobrovolný program  
a to jak vzdělávací, tak společenský.

Místo, ubytování
 y Penzion Fortuna, Halenkov, Beskydy  
http://www.pensionfortuna.cz/

 y budete ubytováni ve sdílených apartmánech po 4 - 6 lidech

Strava
 y v rámci školení zajišťujeme plnou penzi včetně coffee breaků (snídaně budeme mít přímo 
v penzionu a na obědy a večeře budeme docházet do blízké restaurace)

 y v přihlášce nám můžete dát vědět své stravovací preference



Financování školení
Veškeré náklady na školení (strava, ubytování, 
materiály, program) jsou hrazeny díky grantu 
programu Evropské unie Erasmus+. 
Hrazeno je také vaše cestovné, které vám bude 
proplaceno na základě reálně vzniklých nákladů 
(cesty hromadnou dopravou, 2. třída, případně 
auto na základě domluvy s organizátory). Pro 
proplacení je nutné, abyste uchovali veškeré 
cestovní doklady, jízdenky či faktury a po 
školení budete požádáni o vyplnění formuláře 
pro proplacení cestovného a zaslání veškerých 
dokladů poštou. Na základě těchto dokladů vám 
bude do 2 měsíců od konání školení proplacena 
konkrétní částka.

Cestovní náklady jsou propláceny  
do následující maximální výše:

 y vzdálenost cesty je 10 - 99 km  
- max. 20 EUR/osoba obě cesty

 y vzdálenost cesty je 100 - 499 km  
- max 180 EUR/osoba obě cesty



Info ke covid-19
Školení bude realizovano pouze v případě, 
že to aktuální nařízení vlády ČR oficiálně 
dovolují. S blížícím se termínem školení 
upřesníme, jaká jsou aktuální nařízení a jak 
to školení ovlivní. Může to znamenat, že 
pro účast na školení budete potřebovat být 
očkovaní nebo podstoupit PCR/antigen 
test, dle požadavků vlád ČR a Slovenska.

Přihláška
Pokud se chcete zúčastnit školení, 
vyplňte prosím přihlášku do 
30.6.2021. Vyplnění přihlášky bereme 
jako závazné pro účast na kurzu.

Hlaste se zde:  
https://forms.gle/xf1DxeBPxrwgK32c6

Kontaktní osoba:
Petr Holý

Crex Ostrava, z.s.
email: crex@crex.eu

mobil: + 420 731 139 074

rex


