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Pak tu pro vás máme čtyřdenní vzdělávání pro pedagogické

pracovníky DemoCAMP.

Proč vzdělávat mládež v demokratických kompetencích - díky zážitkovým

aktivitám a následným diskuzím si pojmenujeme, proč je důležité, aby se mladí

lidé zapojovali do dění kolem sebe.

3 dílny ve školách - vyzkoušíme si, jak vypadají vytvořené dílny pro školáky a

následně je metodicky rozebereme, aby pro vás bylo uvádění komfortní.

Reflexe - nedílnou součástí každé dílny je řízená reflexe (rozbor proběhlého

zážitku s přemostěním do reálného života). A protože se nejedná o jednoduchou

disciplínu, podíváme se na to, jak ji vést tak, aby se podařilo herní zážitky

maximálně vytěžit.

Školení pro učitele bude mít 3 nosné tématické linky:

Připadá vám důležité, aby se mladí lidé zajímali o

svět okolo sebe?

Nevíte, jak témata demokracie ve výuce uchopit tak,

aby to děti bavilo?

Chcete se učit od metodiků zážitkové pedagogiky a

neformálního vzdělávání?

Rádi byste byli součástí projektu, který buduje

kapacity lektorů v oblasti demokratických

kompetencí ve městě Nitra a na Těšínsku?

obsah školení



Čas Co se bude dít Detaily

15 - 16

 

Příjezd, ubytování

se

 

Po organizačním úvodu se rovnou vrhneme na

přípravu na larp následující den aneb jak to udělat,

aby mi bylo hraní příjemné a užil/a jsem si to.

16 - 18 Hop do akce  

18 - 19 Večeře  

19 - 20 Úvod do larpu Napětí vrcholí, rozdávají se role a kostýmy.

Přesný harmonogram a programový plán představíme na začátku školení, obsah

budeme upravovat na míru potřebám přihlášených účastníků a účastnic (po přihlášení

od nás obdržíte dotazník mapující vaše očekávání od školení).

Rámcový harmonogram vypadá následovně:

 den1.

harmonogram

Čas Co se bude dít Detaily

8:00 - 9.00 Snídaně  

9:00 - 9:30 Úvod do dne  

9:30 - 12:30 Larp Vyzkoušíme si prožít téma demokracie

12:30 - 13:30 Oběd  

13:30 - 15:30 Reflexe
Podíváme se na to, co se v larpu dělo, optikou

demokracie i toho, jak to využít při práci s mládeží

15:30 - 16:00 Přestávka  

16:00 - 18:30 První dílna
Prožijeme si první 90 minutovou dílnu připravenou

pro mládež a metodicky si ji rozebereme

18:30 - 19:30 Večeře  

2. den



Čas Co se bude dít Detaily

8:00 - 9:00 Snídaně  

9:00 - 9:30 Úvod do dne  

9:30 - 11:00 Druhá dílna
Prožijeme si druhou 90 minutovou dílnu

připravenou pro mládež.

11:00 - 11:30 Přestávka  

11:30 - 12:30
Metodický rozbor

druhé dílny

Probereme, na co si dát při uvádění dílny pozor a

zodpovíme všechny vaše otázky.

 

12:30 - 13:30 Oběd  

13:30 - 16:00 Volitelné téma

Na základě prvních dvou dnů vytvoříme prostor

pro vaše aktuální potřeby - nabídneme různá

metodická témata z oblasti zážitkové pedagogiky,

neformálního vzdělávání, vzdělávání v oblasti

demokracie, můžete sdílet zkušenosti mezi sebou,...

16:00 - 16:30 Přestávka  

16:30 - 18:30 Reflexe

Tentokrát se na reflexi podíváme metodickou

optikou - k čemu nám slouží, jak ji vést a na co si

dát pozor.

18:30 - 19:30 Večeře  

3. den



Čas Co se bude dít Detaily

8:00 - 9.00 Snídaně  

9:00 - 9:30 Úvod do dne  

9:30 - 11:00 Třetí dílna
Prožijeme si třetí 90 minutovou dílnu připravenou

pro mládež.

11:00 - 11:30 Přestávka  

11:30 - 12:30
Metodický rozbor

třetí dílny

Probereme, na co si dát při uvádění dílny pozor a

zodpovíme všechny vaše otázky.

12:30 - 13:00 Závěr  

13:00 - 14:00 Oběd  

4. den

Na školení se potkáte s pracovníky a pracovnicemi s mládeží z Nitry, Těšínska

a také ze zapojených organizací - Prázdninové školy Lipnice, Crex a

YouthWatch.

Program povedou zkušené lektorky z Prázdninové školy Lipnice (www.psl.cz )

a YouthWatch (https://www.youthwatch.sk/), organizace věnující se

neformálnímu vzdělávání a zážitkové pedagogice.



Absolventi od nás dostanou podrobně sepsanou metodiku tří dílen na téma

demokracie, se kterou jsme na školení pracovali.

Na podzim 2022 se budou konat další běhy vzdělávání mládeže v rámci

projektu. Školní třídy tak absolvují nejprve dvoudenní školení a následně dílny

ve školách, které již budou zcela v péči absolventů tohoto vzdělávání. Jako

podpora pro realizaci bude sloužit metodický tým, na který se mohou učitelé

kdykoliv obrátit. 

Dále mohou absolventi metodiku využívat dle svého uvážení. V rámci

udržitelnosti projektu očekáváme její další využívání, které budou koordinovat

naši regionální partneři z Nitry (město Nitra) a Těšína (Petrklíč help).

Termín: 31. 7. - 3. 8. 2022

Adresa konání: Partizánska ulica č. 11, Trenčianske Teplice

Odkaz na ubytovací zařízení: www.dszsu.sk

Školení je potřeba se zúčastnit v celé jeho délce, není možné přijet později nebo

dříve odjet.

 

V rámci školení zajišťujeme plnou penzi včetně coffee breaků.V  přihlášce nám

můžete dát vědět své stravovací preference

Praktické informace ke
školení

Co se bude dít po školení

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

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

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:

https://www.dszsu.sk/sluzby


DemoHRÁČ je tříletý česko-slovenský projekt,  který si klade za cíl zvýšit

demokratické kompetence u mladých lidí (8. a 9. ročníky ZŠ, 1. ročníky SŠ)

prostřednictvím 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:

Rozšíření obzoru v tématu demokracie.

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

Prohloubení vazeb se spolužáky díky společnému zážitku a skupinové práci.

Přínosy pro zapojené školy:

Pomoc při naplnění rámcových vzdělávacích plánů v tématu

demokracie/totalita.

Proškolení pedagogických pracovníků v atraktivních formách vzdělávání

zdarma.

Převzetí ucelené metodiky pro rozvoj klíčových kompetencí pro demokratickou

kulturu pro samostatné další využívání.

Rozšíření vzdělávacích metod o prvky zážitkové pedagogiky, neformálního

vzdělávání a larpu.

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

obce.

Přínosy pro zapojené pracovníky s mládeží a pedagogické pracovníky:

Získání hotové metodiky pro rozvoj demokratických kompetencí mládeže.

Získání nových dovedností využitelných ve vlastní pedagogické praxi.

Spolupráce s inspirativními lidmi.

Péče lektorského týmu v celém procesu učení se novým poznatkům a jejich

implementace v praxi.

o projektu demohráč

Kontaktní osoba stran programu:

Ludmila Houdková, PŠL

Email: lida.houdkova@post.cz

Telefon: + 420 774 068 566

Kontaktní osoba stran ubytování:

Miriama Glovňová, město Nitra

Email: miriamaglovnova@gmail.com

Telefon: + 421 918 403 630

Závaznou přihlášku prosím vyplňte tu: https://forms.gle/rTMxWdNSmnb3PbGr7


