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Vstupní informace
Záměr:
Realizace akreditovaného metodického výcviku PŠL pro pracovníky SVČ Polná
Hlavní témata, okruhy a cíle programu:
- odpovídají schválenému obsahu jednotlivých akreditovaných modulů u MŠMT
- absolvent výcviku (rámcový výběr cílů):
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zná základní principy zážitkové pedagogiky
ví, jak správně připravit kurz či program tak, aby byl zábavný, interakční, ale zároveň také
naplňoval stanovené pedagogické, tréninkové a rozvojové cíle
ovládá přehlednou strukturu jednoduchých postupových kroků při přípravě a realizaci kurzu či
programu vedeného metodami zážitkové pedagogiky
dokáže definovat reálné a naplnitelné cíle výchovně vzdělávacího programu v rovině znalostí,
dovedností a postojů
umí vytvořit „kontrakt či vzdělávací zakázku“ s účastnickou skupinou kurzu či zadavatelem
dokáže vytvořit konkrétní scénář výchovně vzdělávacího programu s ohledem na stanovené
cíle
umí vybrat a zacílit vhodné hry či aktivity, které svými herními principy otevírají předem
zvolená výchovně vzdělávací témata
je seznámen se způsoby vytěžení zážitku ze hry, modelových situací či jiných aktivit a jeho
transformaci ve zkušenosti účastníků
dokáže vést reflexi a řídit diskuzi ve skupině a dovést ji k užitečným
závěrům
je seznámen s možnostmi teoretické a praktické dramaturgie, se kterou pracuje při přípravě a
vedení zážitkových akcí
sám aplikuje získané vědomosti při přípravě návrhu vlastního programu či kurzu
aktivně rozvíjí své didaktické schopnosti a uplatňuje při přípravě svých programů taková
doporučení, při jejichž respektování může při výuce dosáhnout maximální efektivity a
účinnosti
při práci zohledňuje psychická rizika a umí poskytnout krizovou intervenci

Termíny:
-

25. - 26. 1. 2020 / modul 1
Metodika zážitkové pedagogiky

-

15. – 16. 2. 2020 / modul 2
Hra a další programové prostředky zážitkové pedagogiky

-

14. – 15. 3. 2020 / modul 3
R
 eflexe a práce se skupinou v zážitkové pedagogice

-

18. – 19. 4. 2020 / modul 4
T
 vorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice
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-

16. – 17. 5. 2020 / modul 5
Zážitková pedagogika při osobnostně sociálním rozvoji
Kurzy 1 – 5 jsou akreditovány MŠMT pod č. j. 13675/2017-2-704

Časový rozvrh:
Sobota
10:00 - 14:001 blok(4h)
14:00 - 15:00 pauza na oběd
15:00 - 19:00 2 blok(4h)
19:00 - 20:00 pauza na večeři
20:00 - 22:003 blok (2h)
Neděle
9:00 - 13:004 blok(4h)

Místo konání:
- Vlastní prostory klienta Polná u Jihlavy
Účastníci:
-

pracovníci SVČ Polná
uzavřený výcvik maximálně pro 16 účastníků

Návrh programu
-

odpovídá schválenému a prověřenému obsahu výcviku
časová struktura programových bloků bude upravena na míru zadavatele

Hlavní personální zajištění
MgA. Petra Drahanská, Ph.D.
www.petradrahanska.cz
Dlouholetá lektorka otevřených metodických kurzů Prázdninové školy Lipnice 
a lektorka
. Spoluzakladatelka a
firemních vzdělávacích a tréninkových kurzů společnosti 
Česká cesta
nyní šéfredaktorka časopisu Gymnasion
. Zakladatelka spolku Mokoša – mezigenerační
setkávání žen. Koučka se soukromou praxí pro širokou veřejnost.
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