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Kurzy kurzům

Sdílejme si kurzovní materiály!

Věříme, že skautští vzdělavatelé mají bohatství zajímavých materiálů. Věříme, že se

můžeme od sebe navzájem mnohé naučit. Věříme, že vzájemné sdílení může skautské

vzdělavatele obohatit a inspirovat. Sdílejme si kurzovní materiály.

Kurzy kurzům jsou sdílená složka na google disku s materiály z různých

vzdělávacích kurzů. Jsou v ní uloženy programové i kurzovní materiály pro využití

skautskými vzdělavateli.

Jak na to

Komu je Kurzy kurzům určeno?

Skautské vzdělávací komunitě. Všem aktivním i neaktivním

skautským instruktorům.

Chceme, aby se materiály nedostaly k účastníkům. Jsme si vědomi,

že se tomu nedá zcela zabránit (například instruktor kurzu jede jako

účastník na kurz jiný), ale zároveň si myslíme, že takovéto situace

jsou ojedinělé a v konečném důsledku ničemu nevadí.

Přístup je udělován individuálně skrze správce.

Co v Kurzy kurzům najdu?

programové materiály - programové listy, handouty pro účastníky,

fotky �ipů, ...

kurzovní materiály - harmonogramy, cíle, stezky, zadání projektů,

riskmanagementy, červené nitě, ...

zkušenosti se základnami

kontakty na instruktory

Jak mohu materiály používat?

Používejte materiály pro inspiraci, nikoliv pro převzetí - přemýšlejte sami

nad svým programem. Budeme rádi, když
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uvedete autora, jehož materiálem či programem jste se inspirovali

dáte autorovi zpětnou vazbu na materiál či program

pokud použijete materiál a upravíte ho, budete ho sdílet

dál (otevřenost je nakažlivá)

Je na vás, co si přečtete a co použijete - je to zcela bez záruk, autor neručí

za správnost materiálu ani za to, že se vám program povede.

Jak mám materiály nahrávat?

Je na vás, co nahrajete - nechceme od vás žádnou záruku; věříme,

že poznáte, co by ostatním mohlo být užitečné

Nahrávejte materiály jen se svolením autora

Dávejte do materiálů jméno autora  a přidejte ho do dokumentu

s kontakty - například pro doptání se či konzultaci programu

Formát nahrávání a kam s tím

kurzovní materiály - založte složku se jménem vašeho kurzu a do

ní nahrávejte všechny soubory, které vám připadají užitečné

v libovolné struktuře

programové materiály - najděte správnou tematickou sekci a v ní

založte složku s názvem jméno programu-úroveň kurz rok (např.

Skupinová dynamika-VLK Rovel 2015) a do ní nahrajte všechny

materiály k danému programu - programový list, materiál pro

účastníky, fotky �ipů,…

může se stát, že vám správci přesunou materiál do vhodnější složky

Mám obavu, že…

Můj materiál není dost kvalitní, je rozpracovaný, nedokončený,…

To vůbec nevadí, nahrajte ho! Materiály používáme pro inspiraci či získání

vhledu do problematiky, tudíž i kostra poznámek může někomu velmi

pomoci.

Konkrétní program je poklad našeho kurzu a nechci, aby byl uváděn

jinde.

Je na vás, co nahrajete. Pokud něco z vašeho kurzu nechcete sdílet,

nesdílejte to.
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Někdo pochopí můj materiál jinak, než jsem zamýšlel.

To je jeho problém, ne váš. Zároveň věříme, že i když ho to inspiruje

k něčemu novému, je to v pořádku.

Někdo použije můj materiál a neřekne, že je ode mě.

Ano, to se může stát. Můžete se těšit tím, že jste někomu pomohli.

Inspirujeme (se) i u Slováků

Od jara 2020 jsme propojili Kurzy kurzům se slovenskou

obdobou Vzdelávacia knižnica. Slovenským vzdělavatelům, kteří si o to

požádají, poskytujeme přístup do Kurzy kurzům, a na oplátku Slovenský

skauting   poskytuje přístup do své Vzdelávacie knižnice českým

zájemcům. 

Chci se přidat!

To nás těší.

Napiš mail správci a uveď v něm, jak se podílíš na skautském vzdělávání

a zda žádáš přístup pouze do Kurzy kurzům, nebo i do Vzdelávacie

knižnice. 

Správcem je Australan (Jaroslav Petřík) na mailu kurzykurzum@skaut.cz .
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https://www.skauting.sk/
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