
Cílem workshopu je p�inést nové poznatky a tipy, jak
vyu� ít � as a zabavit ú� astníky na r�zných zá� itkových
akcích (výlety, kurzy, dru� ina, krou� ky, hodiny TV
apod.). Budou vám prakticky prezentovány hry
a aktivity nové, ale i r�zné varianty vám známé. Zde
se pokusíme ukázat dal�í alternativy, jak s nimi dále
pracovat.
Samoz�ejm�chceme tímto workshopem zabavit
i ú� astníky, aby m�li mo� nost se trochu odreagovat
a strávit spole� ný � as v neformálním prost�edí.
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Cílem teambuldingu je zejména stmelení týmu,
podpora komunikace mezi jednotlivými ú� astníky
a samoz�ejm�i zábava, posílení neformálních vztah�
ve skupin�. Sna� íme se stimulovat jak zvládnout
krizové situace v reálných podmínkách na pracovi�ti,
� i jak rozpoznat role ve skupin�.
Seminá� je koncipován tak, � e po teoretické základu
si v�e prakticky vyzkou�íme (20% - 80%). Vyu� íváme
zá� itkovou pedagogiku jako nástroj pro formování
spolupráce v kolektivu. Vyu� íváme hru jako
prost�edek výuky. Sou� ástí je re� exu programu.
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