
„Lidé, kteří říkají, že se to nedá udělat, by neměli rušit ty, kteří to dělají.“ (J. Canfield a M.V. Hansen) 

kurz 

ZÁŢITKOVÝ PEDAGOG 
ucelený průvodce záţitkovou pedagogikou a přírodní výchovou 

 

Kurz Zážitkový pedagog je akreditován MŠMT. Obsahuje ucelený přehled znalostí a zkušeností nasbíraných 
během mého 6i letého studia a 13i leté praxe. Je určen volnočasovým i školním pedagogům všech oborů, 
sociálním pracovníkům, vedoucím oddílů, i zvídavým rodičům. Seminář obsahuje základy záţitkové 
pedagogiky a přírodní výchovy. Nabízí kompletní přehled začínajícím a možnost srovnání a utřídění 
informací pokročilým. Obsahuje vyváženě teorii i praxi. Jeho cílem je poskytnout účastníkům: 

 ucelený přehled teorie 

 rozsáhlý zásobník několika desítek her, aktivit a technik 

 zkušenosti z praxe a modelové situace 

 schopnost aplikovat poznatky do své vlastní praxe 

 skripta, ke kterým se mohou vrátit při tvoření vlastních projektů 
 

 Letos nabízíme 2 kurzy: 4. – 8. dubna Moravský Kras, 4. - 8. května Hostýnské vrchy  
 

Náplň: 
1. ÚVOD DO ZÁŢITKOVÉ PEDAGOGIKY 
2. PŘÍPRAVA A VEDENÍ HER/AKTIVIT 
3. TVORBA A MODIFIKACE HER 
4. ZPRACOVÁVÁNÍ ZÁŢITKŮ (REVIEW) 
5. VEDENÍ SKUPINY 
6. VEDENÍ TÝMU 
7. DESIGN PROGRAMŮ, DRAMATURGIE 
8. PRAXE: PŘÍPRAVA VLASTNÍHO PROJEKTU 
9. OSOBNOST ZÁŢITKOVÉHO PEDAGOGA 

 

 

Kurz je investicí do profesního i osobního ţivota. Učení záţitkem není jen metodou. 
Je i cestou vlastního rozvoje. 

 
Volitelná témata večerních bloků: 
Environmentální výchova – zkušenosti práce na programech z USA 
Expediční výchova – teorie + zkušenosti z osobnostně rozvojových programů v Jižní Africe 
Friluftsliv – skandinávský přístup k přírodní výchově 
Lesní školka – přírodní a zážitková výchova pro nejmenší 
Tvoření slovem – nuance používání slov v pedagogickém procesu 
Rozvoj klíčových kompetencí – využití zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy pro rozvoj 
klíčových  kompetencí 
Různé přístupy k záţitkové pedagogice u nás a ve světě – srovnání a uvědomění rozdílů 
v různých přístupech a jejich využití 
Specifika práce s dospělými (kurzy pro firmy) – čím jsou kurzy pro dospělé jiné 
Záţitková pedagogika a lidé s postiţením – co může zážitková pedagogika příroda nabídnout 
lidem s postižením 
Mezinárodní kurzy – specifika mezinárodních kurzů a mezinárodních skupin 
Kurt Hahn a Outward Bound – zakladatel organizace Outward Bound, průkopník zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy, 
zakladatel několika dalších celosvětových organizací. 

 
Mgr. Petr Kubala  

studoval management životního stylu, zážitkovou pedagogiku a přírodní výchovu, komunikaci (UP Olomouc, 
Linköping University). Různé projekty vedl v Prázdninové škole Lipnice, Hnutí GO!, Outward Bound – Česká 
cesta, a dále ve Švédsku, USA, Jižní Africe, Francii, Rumunsku, Polsku a Německu. Účastní se konferencí a 
publikuje v časopisech s tématikou zážitkové pedagogiky. Má zkušenosti s programy pro dospělé, pedagogy, 
neziskové organizace, střední a základní školy, rizikovou mládež a další. Podrobnější info na webu. 

 
Cena za 4 plné dny programu: 4380 Kč / 3980 Kč (včetně ubytování a stravy!)  
Cena zahrnuje lektorné, výukové materiály, materiál na hry a aktivity, skripta, certifikát, ubytování a stravu. Podrobnosti o 
náplni jednotlivých bloků, způsobu platby v přihlášce na webu v kalendáři akcí nebo na poţádání emailem. Nižší cena 
platí pro studenty, důchodce a ženy na mateřské dovolené.  

Kontakty: kubala.petr@gmail.com, nebo tel. 774 11 33 58, http://zazitkem.webnode.cz 
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