Ahoj!
Vítej mezi studenty andragogiky a personálního řízení!
Rádi bychom Tě pozvali na adaptační kurz Via lucis, který probíhá na bázi zážitkové
pedagogiky.
Proč na Via jet? Je to skvělá možnost poznat svoje spolužáky ještě před začátkem roku.
Dozvíš se nové informace o studiu, které nevyčteš ani v brožurkách. Většinou nás na kurzu
navštíví i kantoři, je tu tedy i šance setkat se s nimi v méně formálním prostředí ještě před
tím, než se posadíš do učebny. Kurz Via lucis má dlouholetou tradici, letošní ročník bude 22.
Připravují ho studenti pro studenty, budeš mít tedy možnost dozvědět se něco málo i o praxi.
A v neposledním si vyzkoušíš zážitkovou pedagogikuna vlastní kůži.
Důvodů, proč na kurz vyrazit, je celkem dost, co myslíš? Určitě se neváhej na kurz přihlásit,
budeme se těšit! Do diáře si zatím můžeš zapsat termín 24. – 29. září 2017. Přihlášku
můžeš vyplnit už teď na webových stránkách www.via-lucis.eu. Pokud si chceš nechat
čas na rozmyšlenou, rozmýšlej do 31. srpna 2017. Kapacita objektu je omezená, tak
neváhej příliš dlouho.
Kurz stojí celkem 1950,-, z toho zaplatíme objekt, jídlo a pomůcky. Peníze prosím pošli také
nejpozději do 31. srpna na číslo účtu 273931169/0300.
Další informace se můžeš dozvědět ve FB skupině Via lucis 2017, kam budeme postupně
přidávat příspěvky týkající se kurzu, ale třeba i zápisu rozvrhu do SISu v září. Určitě si
můžeš projít i naše webové stránky, kde najdeš informace o tom, kde bude kurz probíhat, co
to vlastně zážitková pedagogika je, kdo kurz připravuje a další. A před kurzem budeme
posílat ještě druhý dopis, ve kterém budou všechny instrukce k cestě, tipy, na co
nezapomenout při balení a podobné.
Už nezbývá než se rozloučit. Pořádně si užij léto a ať máš co nejvíc příjemných zážitků!
Moc se těšíme, až se společně sejdeme na kurzu.
Měj se krásně!
Tým Via lucis - Honza, Šimon, Danča, Markét, Gábi, Káťa, Evička, Helča a Honza

