LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI PRO ZAČÍNAJÍCÍ LEKTORY – CYKLUS 2
SEMINÁŘŮ
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Praha,
24. – 25. října 2022 a 14. – 15. listopadu 2022

Pro koho je seminář určen
Seminář je určen začínajícím lektorům.
Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků
Stačí, když budou mít seminaristé za sebou alespoň minimální zkušenost práce s dětmi či dospělými
lidmi. Druhého setkání by se mohli zúčastnit i absolventi semináře Tělo – základní nástroj lektora, který
proběhl v listopadu 2021.
Vzdělávací cíl semináře
Cílem dvoudílného cyklu seminářů je seznámit lektora se specifikou lektorské práce; s tím, jak může, při
vzdělávacích akcích ekocentra, vést děti a mládež, aby naplnil vzdělávací cíle svého oboru, jak může
jednat s řediteli škol, učiteli či rodiči.
Témata semináře:
 Osobnost lektora – zamyšlení se nad tím, kdo je to lektor a čím je každý jedinečný, může si vyzkoušet, do jaké typologie by se sám zařadil
 Sociální komunikace – lektor se seznámí s pojmem sociální komunikace, sociální percepce,
s komunikačním šumem, s tím, proč někdo vyslané informace přijímá jen s obtížemi, nebo jak
vyslat informaci, aby velmi rychle oslovila děti i dospělé
 Nonverbální komunikace lektora a účastníků seminářů – upozornění na některé jevy nonverbální komunikace, kterými působí lektor na ostatní, nebo nonverbální signály dětí a dospělých,
které vysílají na lektora; jak těchto signálů využít, nebo jak se kontraproduktivních signálů vyvarovat
 Rétorika lektora – seznámení se s technikami umění hovořit k lidem a s lidmi; jak vystoupit
před lidmi, jak vést s lidmi dialog
 Organizování aktivit – při předávání poznatků ze svého oboru je možné využít přednášku, ale
také organizovat pro děti aktivity, pomocí kterých mohou předkládanou látku lépe pochopit.
Účastníci se seznámí s tím, jak se vytváří skupina, jak se se skupinami pracuje, seznámí se s
problémovým vyučováním, s tím, jak ověřit dosažení vzdělávacího cíle, apod.
Metody a formy využité v rámci semináře
Účastníci budou zapojování do různých aktivit a her, při kterých si vyzkouší a při navazující reflexi uvědomí zvláštnosti práce lektora a vlastní úroveň lektorských dovedností. Všechny aktivity budou doplněny krátkými teoretickými vstupy lektora a reflexí účastníků semináře. Účastníci budou povzbuzováni
k využívání představených technik a dovedností při své vlastní lektorské práci.

Tento seminář bude probíhat pouze v učebně, pokud si – při hezkém počasí – některé aktivity nebudou zkoušet účastníci semináře venku.
Lektorský tým
Seminář povede PhDr. Mgr. Roman Musil, absolvent FFUK, obor pedagogika se specializací Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje
·
od roku 1992 vyučuje ve Střední pedagogické škole v Berouně předměty: Dramatická výchova,
Dramatická výchova specializace, Pedagogika, Sociální komunikace, Pedagogická praxe
·
externě vyučuje na PedF UK v Praze, na PedF Palackého v Olomouci
·
od roku 1994 vede kurzy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a lektory ekocenter, ve kterých se zaměřuje především na výuku sociální komunikace (rétoriky, nonverbální komunikace a sociální percepce), pedagogické komunikace pro učitele, hry ve vyučování, dramatické výchovy, dramatizace, technikám výslovnosti při hlasitém čtení
·
roku 2021 na PedF UK v Praze obhájil rigorózní práci na téma Nonverbální komunikace v pedagogické komunikaci a získal titul PhDr.
Časový harmonogram
Jedná se o cyklus dvou na sebe navazujících seminářů, předpokládáme stejnou skupinu účastníků na
oba termíny (jedinou výjimkou pro druhé setkání by mohli být absolventi semináře realizovaného
v listopadu 2021).
2 x 12 h: Jedná se o cyklus dvou dvoudenních seminářů. 1. den 13h – 18h, 19h – 21h, 2. den 8h – 13h
Dva na sebe navazující dvoudenní semináře jsou ideální v tom, že v prvním se účastníci seznámí
s vybranými pojmy a technikami a do termínu druhého bloku budou mít čas si získané srovnat v hlavě
a vyzkoušet aplikaci ve své vlastní lektorské práci. Druhý navazující seminář začne reflexí změn
v lektorské práci po prvním semináři. Teprve potom se účastníci seznámí s dalšími metodami a technikami lektorské práce, které dále budou aplikovat ve své praxi.
První den semináře se začíná prezencí a obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná v 13:00 hodin,
druhý den semináře končí ve 13:00, následuje oběd a odjezd účastníků.
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý cyklus seminářů v počtu 24 hodin. Pokud odjedete dříve,
bude na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin. Osvědčení obdržíte poslední den
semináře.
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek za celý cyklus činí 4 000 Kč pro členy Pavučiny, 6 000 Kč pro ostatní účastníky.
V ceně je zahrnuto ubytování, stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 a maximálně 22
účastníků, přednost mají dříve přihlášení.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.
Přihlášky
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 23. září
2022. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář

výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné
organizace. S přihlášením neváhejte.
V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich finančních možnostech.
Přihlásit se lze vyplněním přihlášky https://forms.gle/DmrnvMYyxSQvBmcKA O přijetí přihlášky budete
informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni do 26. září
2022.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).
Ostatní
Nejpozději 10 dní před začátkem semináře Vám bude zaslán podrobný program a další organizační
informace.

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

