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V Praze 20. dubna 2022 

S dětmi na cestě víry 

Kurz pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí – 

snížená cena 

Milé sestry, milí bratři, 

nabízíme Vám již čtvrtý cyklus kurzu pro pracovníky s dětmi „S dětmi na cestě víry“. 

V poslední sborové zásilce jste obdrželi leták k tomuto kurzu. Máme dobrou zprávu. Na 

kurz jsme získali dodatečnou finanční podporu od dárců. V letáku avizovaná cena se tak 

výrazně snížila. Věříme, že tato informace přispěje potenciálním zájemcům v rozhodování. 

Viz dále v textu. 

 

Studijní kurz je určen především učitelům nedělní školy/vedoucím nedělní besídky, 

dobrovolníkům či 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. Kurz je akreditován v rámci programu 

celoživotního vzdělávání na Evangelické teologické fakultě UK. Absolventi celého kurzu 

tak po jeho uzavření obdrží certifikát. 

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.  

Přihlášky podávejte do 31. 8. 2022, a to skrze formulář na stránce https://prihlasky.e-

cirkev.cz/ .  

https://prihlasky.e-cirkev.cz/
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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. 

Kurz je finančně podpořen EKiPfalz - Evangelickou církví ve Falci. Pracovníka nebo 

pracovnici s dětmi by do kurzu měl vyslat sbor a měl by se též podílet na úhradě kurzu. 

Dotovaná cena kurzu za dva roky (čtyři semestry) činí celkem 8 400 Kč, přičemž 3 600 Kč 

by měl hradit sbor a 4 800 Kč hradí účastník (popř. také sbor, když se pro to rozhodne). V 

ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály, ubytování, strava, materiály. Cenu je možno 

rozdělit na polovinu a hradit první rok zvlášť a druhý rok také zvlášť. 

 

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 

navazují. V této oblasti budou vzájemně spolupracovat teologové a pedagogové, případně 

další odborníci tak, aby byla zřejmá obsahová i pedagogicko-metodická 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. 

 

Těšíme se na přihlášky pracovníků a pracovnic s dětmi z vašich sborů a srdečně zdravíme, 

Radka Hojková 

 

 

Radka Hojková 
vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání 

+420 224 999 233, vychova@e-cirkev.cz 

mailto:vychova@e-cirkev.cz
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Termíny seminářů: 

30.9. – 2.10. 2022 – Praha 

25. – 27. 11. 2022 – Plzeň 

27. – 29. 1. 2023 – Brno 

12. – 14. 5. 2023 – Jihlava 

15. – 17. 9. 2023 – Praha 

24. – 26. 11. 2023 – Běleč nad Orlicí 

26. – 28. 1. 2024 – Tuchoměřice 

10. – 12. 5. 2024 – Praha 

16. 6. 2024 – Slavnostní ukončení 


