V Praze, 18. 9. 2018

S dětmi na cestě víry
Kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí
Milé sestry, milí bratři,
přicházíme s nabídkou kurzu pro pracovníky s dětmi.
Studijní kurz připravila pracovní skupina Českobratrské církve evangelické
a Evangelické církve metodistické, a je určen především učitelům nedělní školy,
dobrovolníkům, laikům, kteří se během nedělní bohoslužby věnují dětem. Kurz má svým
absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem
zprostředkovávat jeho zvěst dětem. Kurz může napomoci i lépe porozumět potřebám dětí,
užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry.
Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle,
a je koncipován modulárně, tj. studenti mohou kurz studovat buď celý ve dvou letech (to
v ideálním případě) nebo rozloženě během více let. Celkově plánujeme osm setkání během
dvou let, v mezidobí se pracuje prostřednictvím výukového portálu Moodle. Na webovém
portále budou umístěny všechny studijní materiály. Víkendová setkání se budou konat
vždy od pátku do neděle, budou zakončena bohoslužbou. V rámci každého víkendového
setkání proběhne devět vyučovacích hodin. Jeden studijní týden na Moodlu předpokládá
2 hodiny studia celkem (četba studijních materiálů nebo vlastní práce).
Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům nové informace, ale poskytnout jim
nové podněty ve službě, pozvat je k novému promýšlení východisek, cílů a metod práce
s dětmi. Víkendová setkání i výukový webový portál umožňuje studentům nad
probíranými tématy, otázkami, vlastními pracemi, videozáznamy apod., diskutovat
s vyučujícími i mezi sebou navzájem. Předpokládaný počet studentů je 15-30.
Obsah kurzu je rozdělen do čtyř tematických modulů:
 Učíme se číst a pracovat s Biblí (biblistika, věrouka, pedagogika a didaktika – cíle
a obsah vyučování, organizační formy výuky, pedagogická komunikace, metody)
 Dítě a jeho svět (vývojová psychologie, potřeby dětí, setkání s jinakostí, dítě
s poruchami aj.)
 S dětmi ve společenství církve (liturgie a liturgické prvky, modlitba, zpěv, svátosti aj.)

 S dětmi na cestě víry (církev a ekuména, věřící a nevěřící, pastorace).
Rozvržení předmětů je uvedeno v příloze (Tabulka rozvrh studia).
První předmět Učíme se číst a pracovat s Biblí je kmenový a bude vyučován během
celého kurzu, v rámci všech osmi víkendových setkání (40 hodin kontaktní výuky)
a 38 hodin studia prostřednictvím Moodlu. Předmět je rozdělen do osmi částí, ty na sebe
však navazují. Předpokládáme, že v této oblasti budou vzájemně spolupracovat teologové
a pedagogové, případně další odborníci tak, aby byla zřejmá obsahová i pedagogickometodická stránka kurzu.
Předmět Dítě a jeho svět bude vyučován během čtyř víkendových setkání (14 hodin
kontaktní výuky) a bude předpokládat 36 hodin studia prostřednictvím Moodlu. Studium
tohoto předmětu je rozděleno do čtyř částí. Předmět S dětmi ve společenství církve ve
dvou částech předpokládá 8 hodin kontaktní výuky během dvou víkendových setkání
a 30 hodin studia prostřednictvím Moodlu. Předmět S dětmi na cestě víry předpokládá
8 hodin kontaktní výuky během dvou víkendových setkání a 24 hodin studia
prostřednictvím Moodlu. Předmět bude vyučován ve dvou částech.
Předpokladem ke studiu je řádné přihlášení, možnost pravidelného přístupu na internet
(jednou do týdne) a zaplacení příspěvku. Z tohoto poplatku bude alespoň částečně hrazena
příprava studijních materiálů, cestové a odměna lektorům, ubytování a strava lektorů
i účastníků kurzu během víkendových setkání. Církve (ČCE a ECM) počítají s tím, že
finanční náklady na realizaci kurzu budou z větší části hradit z vlastních prostředků.
Úspěšní absolventi každého modulu i celého kurzu obdrží certifikát, ve kterém bude
uvedeno, jaké studium absolvovali. Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání
na Evangelické teologické fakultě.
Přihlášky podávejte do 5. 12. 2018, nejlépe on-line (http://bit.ly/s-detmi-na-ceste-viry).
Těšíme se na Vaše přihlášky.
Eva Marková (ČCE) a Ivana Procházková (ECM)
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