Komisija za vzgojo, izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS
in
Mestna zveza tabornikov Ljubljana
razpisujeta

TEČAJ ZA VODNIKA TABORNIŠKE SKUPINE MESTNE ZVEZE TABORNIKOV
LJUBLJANA
Usposabljanje je namenjeno tabornikom in tabornicam, ki si želijo postati vodniki voda.
Udeleženci bodo osvojili znanje in spretnosti s področij:






dela z otroki
načrtovanja vodovih srečanj in akcij
dela v manjših skupinah, vodih;
skupinske dinamike
podajanja znanja in metodike
animacije







upravljanja s svojim časom
vzgoje
psihologije starostnih vej
prve pomoči
predstavljanja taborništva javnosti

Tečajnik se lahko prijavi na enega izmed sklopov:


Vodnik medvedkov in čebelic

Bodoči vodniki medvedkov in čebelic bodo na tečaju aktivni udeleženci. Med tečajem bodo iz prve roke
okusili vlogo vodnika, saj jim bo omogočena izkušnja dela z vodom MČ. Skozi tečaj bodo tečajniki
pripravili vodova srečanja za svoj bodoči vod, načrtovali 2 akciji, pripravili program in del večernega
programa za člane MČ ter skupaj s člani voda podali enostavno temo preostalim tečajnikom.



Vodnik gozdovnikov in gozdovnic

Tekom tečaja bodo tečajniki pridobili vpogled v vodenje GG voda. Naučili se bodo priprave kvalitetnih
vodovih izletov in izkusili krajšo dogodivščino. Prav tako se bodo preizkusili v organizaciji popoldanske
dogodivščine ter tako skozi delo pridobili znanja za kvalitetno vodenje GG voda.

Pogoji:




opravljen preizkus znanja pred vodniškim tečajem
starost vsaj 15 let oziroma zaključena osnovna šola
tečajnik lahko zamudi največ en dan tečaja

Vodja tečaja: Barbara Butara, barbara.butara@gmail.com
Termin tečaja:

Tečaj za vodnike MČ: 19. – 28. 8. 2017
Tečaj za vodnike GG: 19. – 26. 8. 2017

Lokacija tečaja:

Ribno pri Bledu

Rok prijav: 26. junij 2017

Prijave in plačilo
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo, se na tečaj lahko prijavijo najkasneje do 26. junija 2017.
Višina tečajnine znaša 180 EUR.
Tečajniki se lahko na tečaj prijavijo tudi v predroku, do 31. maj 2017. Za prijave do tega datuma velja
znižana tečajnina 150 EUR.
Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca.
Prijave so možne do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 26. junija 2017. V ceno so vključeni
prevoz, bivanje in prehrana. Minimalno število udeležencev je 25. V primeru manjšega števila prijav
tečaj odpade.
Popolna prijava obsega izpolnjeno prijavnico in poravnano tečajnino.

Zaradi menjave računa bo podatke o transakcijskem računu načelnik dobil na elektronski naslov po
prijavi.

Zadnji rok za odjavo je 31. 5. 2017 – po tem datumu vračilo tečajnine ni več možno. Vse podatke, ki jih
kandidati še potrebujejo (prihod in odhod na tečaj, predpriprave …), bodo tečajniki dobili po plačilu
tečajnine na e-mail, ki ga boste navedli ob prijavi.

