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Vůdcovský kurz 2012 

Tyto řádky patří Vám, kteří se věnujete volnočasové práci s dětmi, nebo o tom uvažujete. Díky projektu 

(zakázce) MŠMT na zpracování metodiky kurzu pro vedoucí letních stanových táborů pro děti, kterou jsme 

získali, vyhlašujeme letos mimoplánově možnost absolvovat Vůdcovský kurz a získat tak náš akreditovaný 

certifikát hlavního vůdce táborů. Věnujte proto pozornost níže popsané nabídce a zvolte si tu variantu, která je 

pro vás výhodná. Vaše účast na kurzu zároveň pomůže realizovat zakázku a ovlivnit tak jak bude vypadat 

napříště závazné jádro tohoto kurzu pro všechny organizace, které ho jako akreditovaný kurz budou pořádat. 

Obsahem kurzu je projít všechna základní témata týkající se práce s oddílem (podzim) a vedení letních dětských 

táborů (jaro). Seznámíš se s aktuálními metodami a pomůckami, které Klub Pathfinder v práci s dětmi používá. 

Kurz je veden Zkušenými lektory, většinou vzdělanými v oboru, který přednášejí. 

Možnosti: 
A 1) Akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí táborů (náš vůdcák) 
  Podmínky: -      Účast na jarním i podzimním víkendu 

- Napsat absolventskou práci 
- Věk alespoň 30 let 
- Závěrečný test 

 
A 2) Akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí táborů (náš vůdcák) 
  Podmínky: -      Účast na jarním i podzimním víkendu 

- Napsat absolventskou práci  
- Věk alespoň 18 let 
- Účast na letním týdenním soustředění v roce 2013 
- Závěrečný test 
 

B) Chci si občerstvit a rozšířit vědomosti o vedení tábora, prožít motivačně vzdělávací víkend (je 
možné, že se nám pro tuto část kurzu podaří získat akreditaci celoživotního vzdělávání MŠMT) 

  Podmínky: -      Účast na jarním víkendu 
 
C) Kurz „Poučený vedoucí“  (minimální podmínka pro každého kdo chce vést oddíl KP) 

Jsem sborem zvolen pro práci s dětmi, ale zatím neuvažuji trvaleji pracovat s dětmi nebo 
organizovat tábory.  

  Podmínky: -      Účast na podzimním víkendu 
 
Termíny: jaro  19-21.5. 2012 (pátek večer – pondělí) 
  podzim   6-7.10. 2012   (pátek večer – neděle) 
  

V případě potřeby lze absolventům jarního víkendu vystavit akreditovaný certifikát na dobu určitou, který po 

dokončení kurzu prodloužíme na dobu neurčitou. 

Přihlášku zašlete nejpozději do 1. dubna 2012 na e-mail: cancik@pathfinder.cz  (předmět: VK) 

(Jméno, datum narození, adresa, mobil, email, vegetarián (ano-ne), Typ kurzu – A1/A2/B/C) 

Těším se na Vaše přihlášky a čas s Vámi        
  

David Čančík 

mailto:cancik@pathfinder.cz

