Harmonogram Organizátorského kurzu Hnutí Brontosaurus Brno 2019 / 2020
Na co se můžeš na kurzu těšit?
Každé pondělí tě čeká přednáška na téma dotýkající se organizování zážitkových a
dobrovolnických akcí. Po přednášce je prostor pro dobrovolný večerní program, ať už v režii
organizátorů nebo účastníků kurzu. Obvykle se jedná o kytarování, deskové hry nebo jen
povídání u kofoly či hrnku čaje. V popřednáškovém čase se budeme též věnovat
prezentacím garantovaných víkendovek a podíváme se do zákulisí víkendovek, které
zažijete jako účastníci. Pondělní přednášky jsou během zkouškového období nahrazeny
odpočinkovými kluby a dílnami. O obsahu klubů můžeme před Vánoci hlasovat a vybrat ty,
které budete chtít.
Pokud máš pocit, že je toho v harmonogramu nějak moc, tak se nelekej a sleduj hvězdičky,
které ti napoví, co je jádrem kurzu a co spíš pozvánkou na doplňující program J.
*** = velmi důležité se účastnit,
** = je fajn se účastnit,
* = spřátelená akce mimo kurz, doporučujeme

Harmonogram pondělních přednášek a klubů

18.11.

Propagace

***

25.11.

Hospodaření na akci

***

2.12.

Dramaturgie I.: Teoretická dramaturgie

***

9.12.

Dramaturgie II.: Praktická dramaturgie

***

16.12.

Vánoční klub

**

6.1.

Klub – masáže a relaxace

**

13.1.

Klub – dramatika a motivace, atmosféra na kurzu

**

20.1.

Klub – fotoworkshop

**

27.1.

Klub – zážitkové tvoření

**

3.2.

Klub – malostrukturovka

**

10.2.

Klub – kytarovačka

**

17.2.

Uvádění her

***

24.2.

Dobrovolnictví a neformální vzdělávání

***

2.3.

Leadership a vedení týmu

***

9.3.

Ekovýchova

***

16.3.

Bezpečnost a řízení rizik

***

23.3.

Psychologie na akci a duševní hygiena

***

30.3.

Právní minimum pro organizátory

***
***

30.9.

Zahajovací přednáška

***

6.4.

Modelové situace ze života organizátora

7.10.

Zážitková pedagogika

***

13.4.

Velikonoční pondělí

14.10.

Práce se skupinou l. (Seznamky, icebreakery, dynamicsy, důvěrovky)

***

20.4.

Večer projektů I.

***

21.10.

Organizátorský tým

***

27.4.

Večer projektů II.

***

4.11.

Večer garantovaných víkendovek

***

4.5.

Zkoušky

***

11.11.

Příprava a realizace (nejen brontosauří) akce

***

11.5.

Předávání osvědčení, párty, piknik :)

**

J
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Harmonogram víkendů
Organizátorský kurz se kromě teoretické přípravy skládá také z víkendových akcí, kde si
zážitkový program vyzkoušíš na vlastní kůži. Během roku tedy počítej s pár víkendy, které
do kurzu investuješ.
Ø Na úvodní víkendovce se jako účastník seznámíš s ostatními kurzisty a s konceptem
zážitkových akcí Hnutí Brontosaurus.
Ø Na své garantované víkendovce se naplno zapojíš do organizátorského týmu za
podpory zkušeného garanta a uspořádáš vlastní pracovně-zážitkovou akci. Těchto
víkendovek je v harmonogramu víc, ale nelekej se, ty budeš organizovat jen jednu
z nich. Na zbylé ale můžeš jet jako účastník a podpořit své kamarády z kurzu J.
Ø Víkend o skupinové dynamice a reflexi je letos novinkou! Sloučili jsme dvě
přednášky o zpětné vazbě a reflexi a přednášku o práci se skupinou a vymysleli
skvělý víkend, kde se o tom budeme nejen bavit, ale mnohé si vyzkoušíš a zažiješ
na vlastní kůži.
Ø Na zdravovíkendu se naučíš základy první pomoci. Zajišťujeme ho externě
(zajistíme a možná i zadotujeme místa na jiném kurzu), protože nám přijde škoda,
aby kurz nebyl rovnou akreditovaný pro Zdravotníka zotavovacích akcí. Termín
ještě upřesníme.
Ø V zimě se můžeme potkat trochu sportovněji a vyrazit do Beskyd na běžky (termín
můžeme upřesnit dle zájmu).
Ø Pokud bude zájem, tak vše společně uzavřeme závěrečnou víkendovkou, která
může být buď našlapanou zážitkovou nebo taky pohodovým puťákem či vodou.
Další víkendy v seznamu jsou čistě navíc a nejsou součástí kurzu, můžeme je ale ze srdce
doporučit J. Nejvíce asi Organizátorský Refresh víkend pořádaný pro celé Hnutí
Brontosaurus, kde se potkají různí aktivní organizátoři a vymýšlí se skvělé akce, a pak
rozhodně Brontosauří a instruktorský Bál.

25.-28.10.

Úvodní víkendovka

***

29.11.1.12.

Organizátorský Refresh víkend

*

6.-8.12.

1. garantovaná víkendovka – praxe

**

31.1.-2.2.

víkend na horách

**

14.-16.2.

Víkend o skupinové dynamice a reflexi

***

28.2.-1.3.

Valná hromada HB Oucmanice

*

2. garantovaná víkendovka – praxe

**

Pestrovečer – brontosauří festival

*

Brontosauří a instruktorský Bál

*

27.-29.3.

3. garantovaná víkendovka – praxe

**

17.-19.4.

4. garantovaná víkendovka – praxe

**

Záverečná víkendovka – termín upřesníme

**

Zdravokurz – termín upřesníme

***

6.-8.3.
13.-15.3.
20.3.

Harmonogram je platný k 30.9.2019, některé přednášky či víkendy se mohou prohodit či
změnit, hlavně v druhém pololetí kurzu J
O změnách vás budeme informovat co nejdříve, nicméně se můžete i zeptat, zda je vše stále
aktuální.

