Koncepce vzdělávání
Libereckého kraje

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Cíle vzdělávání činovníků a činovnic




poskytnout vzdělávací akce na úrovni kraje potřebné pro činovníky v Libereckém kraji
nabídka účasti nejen pro Liberecký kraj (reciprocita - i naši jezdí jinam)
vybudovat „domácí“ lektorský tým pro vzdělávací akce

V kraji budou uskutečňovány následující vzdělávací akce


víkendový čekatelský kurz
ČK „Vocať Pocaď“ - dvouleté opakování, typicky 3 víkendy během podzimním měsíců
předpoklad je během podzimu 2010, 2011, 2013, 2015, ... (může být dle poptávky upraveno)



víkendový vůdcovský kurz
VK „5:10 Sever“ - dvouleté opakování, typicky 5 víkendů během celého školního roku
předpoklad je začátek v rocích 2010/11, 2012/13, 2014/15, ... (může být dle poptávky upraveno)



zdravotník zotavovacích akcí
většinou dle potřeby, typicky zároveň s VK
zajišťováno v úzké spolupráci se Skautským záchranářským střediskem



KAPKA – vodácké minimum
kraj podporuje a propaguje pořádání této akce na svém území



jednorázové akce během setkání činovníků a činovic kraje
několik programů „na zakázku“ během Mravenečníka apod.

Tyto akce budou garantovány krajským zpravodajem pro vzdělávání. Mimo tento plán mohou být při
poptávce uskutečněny další akce. Další vize je s kvalitním lektorským týmem (nejen z našeho kraje)
uskutečnit během roku 2013/14 lesní akci (ČLK nebo VLK). Akce budou otevřeny a prezentovány jako
celorepublikové s rezervovanými místy pro členy a členky Junáka z Libereckého kraje.

Kvalitní tým vzdělávacích akcí
Pro realizaci těchto akcí je třeba vybudovat kvalitní lektorský tým s patřičnými kvalifikacemi. To je druhým
velkým cílem zpravodaje pro vzdělávání. Rád bych, abychom měli „domácí tým“ lektorů pro vzdělávací akce
tak, abychom byli při pořádání soběstační. Rozhodně by to ale neměl být uzavřený kroužek instruktorů,
naopak – při pořádání akce by byla ideální přítomnost dalších instruktorů a naopak naši lektoři by měli být
i na jiných akcích.
V Liberci 30. prosince 2011
Ing. Jiří Šolc – Focman
zpravodaj pro vzdělávání
Schváleno krajskou radou Junáka Libereckého kraje dne 12. února 2012
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