
 

 

O co jde: 

Po vzoru jiných evropských organizací KP bude v příštím roce otevřen první Česko-Slovenský MasteGuide – 

Instruktorský kurz KP. Je to nový vzdělávací program, na jehož konci budou stát první masterguides (tedy vůdci 

vůdců) – příští instruktoři vůdcovských a rádcovských kurzů, organizátoři unijních, oblastních i sdružeňových akcí či 

autoři a koordinátoři projektů KP. Kurz je zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, schopnosti sebereflexe, 

dále na prohloubení komunikačních dovedností a schopnosti kooperace a na rozšíření kompetencí pro neformální 

vzdělávání odpovídající současným trendům a potřebám.  

Jak to bude probíhat: 

Jde o kombinované studium, které tvoří čtyři prezenční setkání, mezi kterými bude probíhat vzdělávání formou e-

learningu a zpracování vlastních projektů ve svém působišti pod vedením lektorů.  

Obsah kurzu je sestaven ze tří modulů – vzdělávacích celků.  

První je zaměřen na pedagogiku. Naučíš se, jak být dobrým lektorem i instruktorem outdoorových aktivit tak, aby 

Tvá práce s dětmi i dospělými měla skutečný výchovně – vzdělávací efekt.  

Obsahem druhého modulu jsou témata vůdcovství, práce v týmu a také přípravy a řízení projektů. Naučíš se jak být 

dobrým mentorem a jak podporovat a vést své spolupracovníky i na co je nezbytné pro přípravu a vedení úspěšného 

projektu. 

Třetí modul je zaměřen na osobnostní (duchovní a duševní) rozvoj, který je důležitý pro každého, kdo chce nejen 

růst jako vůdce, ale také etické a náboženské principy předávat druhým. 

Kdy se to uskuteční: 

Čtyři prezenční setkání budou probíhat vždy od čtvrtku večer do neděle odpoledne, dvakrát na území České 

republiky, dvakrát na Slovensku. 

Termíny těchto setkání jsou: 

1. 16. – 19. 2. 2017 (zahájení kurzu, úvod do prvního modulu) ČR 

2. 19. – 22. 10. 2017 (ukončení prvního a úvod do druhého modulu) SR 

3. duben 2018 -bude upřesněno (ukončení druhého a úvod do třetího modulu) ČR 

4. říjen 2018 -bude upřesněno (ukončení třetího modulu, ukončení kurzu) SR 

 

 

Klub Pathfinder a Klub Prieskumník – Pathfinder 

hledají 

osobnosti z řad vůdkyň a vůdců, které se chtějí podílet na rozvoji našich organizací. 

Pokud vnímáš, že být pathfindrem pro Tebe není jen volnočasovou aktivitou, ale je to Tvůj 

životní styl, jsi absolventem vůdcovského kurzu s následnými dvěma roky praxe v oddíle, jsi 

v KP stále aktivní a je Ti více než 21 let, je možné, že právě pro Tebe bude v příštím roce 

otevřen nový vzdělávací program 

MasterGuide – Instruktorský Kurz klubu Pathfinder 



 

 

Co Ti to přinese: 

Kromě nových znalostí a dovedností se setkáš s dalšími pathfindery z Čech, Moravy a Slovenska, se kterými projdeš 

procesem sebezkušenostního učení, získáš nová přátelství, budeš mít šanci porovnat své pojetí činnosti Pathfinderu 

s pojetím svých kolegů. Po letech je to také jedinečná příležitost pro společný vzdělávací kurz českého a slovenského 

Klubu Pathfinder. Staneš se jedním z prvních masterguides na území České a Slovenské republiky. 

Co očekáváme od Tebe: 

Dopředu zvážíš své časové možnosti, a pokud přijmeš předloženou nabídku pro účast na kurzu, uděláš maximum 

proto, abys prošel celým kurzem. To znamená nejenom účast na prezenčních setkáních, ale i zodpovědný přístup k 

čas vyžadující fázi sebevzdělávání s podporou, a také čas strávený při promýšlení a realizaci vlastních projektů. 

Budeš zodpovědně přistupovat nejen ke kurzu, ale získané znalosti a dovednosti si nenecháš pro sebe, ale budeš je 

uplatňovat a předávat dál v rámci organizace. 

Co Tě to bude stát: 

Za každé prezenční setkání v ČR zaplatíš částku 675 Kč, za prezenční setkání v SR zaplatíš 25 €. 

Tato částka zahrnuje tvůj příspěvek na ubytování, stravu, studijní materiály a program kurzu. Účastníkům kurzu 

bude propláceno cestovné hromadnou dopravou (nejlevnější varianta dle IDOSu), a cesty autem při obsazení auta 

minimálně třemi účastníky kurzu (maximální možná částka je 1 km / 4,70 Kč). 

Jak se přihlásit: 

Pokud splňuješ všechny předpoklady a máš zájem o účast na MasterGuidu , sděl to nejpozději do 18.12 vedoucímu 

Tvého sdružení KP. Tedy v Čechách Romanovi Buchtelovi, na Moravě Lukášovi Jurečkovi a na Slovensku Jožkovi 

Plachému. Po 18. 12. Tě budeme kontaktovat a poprosíme Tě o vyplnění závazné přihlášky. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o první (pilotní) ročník, bude kapacita kurzu omezená, proto je dobré se přihlásit co nejdříve. 

Dotazy: 

Pokud potřebuješ znát další podrobnosti, obrať se na vedoucího svého sdružení KP, popřípadě na kontakty uvedené 

níže. 

Těšíme se, že společně s Tebou otevřeme novou kapitolu v historii KP na Slovensku a v Česku. 

 

Za lektory a autory kurzu 

David Čančík 

 

 

 

Další informace o kurzu: 

Katka Hellebrandová 

catleen@seznam.cz 

tel:+420 777 212517  

 

Vedoucí sdružení: 

ČS     MSS    SZ 

Roman Buchtel  Lukáš Jureček   Jozef Plachý 

roman@pathfinder.cz  lukas-jurecek@volny.cz  jplachy@pathfinder.sk 

tel: +420 739 345690   tel: +420 731 501286  tel: +421 915 693872 

tel:+420

