
Často kladené otázky  

1. Proč je kurz tak dlouhý? 

Metoda Prostě příběh funguje tím lépe, čím lépe ji procvičíte. Pokud bychom vám předali jen 

teorii, kurz by byl kratší, ale nám jde o praxi a ta vyžaduje dostatek času. Během kurzu budeme 

procvičovat v bezpečném prostředí ve skupinkách a každý účastník bude mít možnost zkusit si 

vést diskusi v další skupince za přítomnosti instruktora, který mu bude k dispozici a dá mu 

zpětnou vazbu a rady, co vylepšit. 

2. Pro koho je kurz určený? 

Kurz je určený pro každého, kdo chce vyučovat Biblické příběhy. Metoda Prostě příběh je 

ideálním způsobem vyučování biblických hodin a domácích skupinek, velmi dobře se dá využít 

na nedělní kázání, vyučování v dětské nedělní škole, domácí pobožnosti a také v osobních 

rozhovorech s přáteli či rodinou.  

3. V čem se liší Instruktorský a základní kurz?  

Probraná látka je skoro stejná v obou kurzech, takže pokud absolvujete instruktorský kurz, lépe 

si vše zapamatujete a urovnáte. Probrané biblické příběhy jsou až na výjimky v každé části jiné. 

V instruktorském kurzu se detailněji naučíte, jak vést diskusi ve skupince a během základního 

kurzu si tuto dovednost procvičíte, protože povedete skupinku. V základním kurzu je navíc 

jeden blok věnovaný osobní evangelizaci pomocí pětiminutových biblických příběhů. 

4. Nemohu se zúčastnit obou částí kurzu, kterou si mám zvolit? 

Ideální je zúčastnit se obou částí, ale pokud si musíte zvolit, jděte na základní kurz. 

5. Nemohu se uvolnit na celé trvání kurzu, mohu přijít pozdě nebo odejít dříve? 

Prosíme, napište nám konkrétní časy, dáme vám vědět. 

6. Pokud se zúčastním instruktorského workshopu, musím potom vést skupinku na základním? 

Absolventi instruktorského workshopu budou v různé míře pomáhat při vedení skupinek 

základního workshopu. Vše je dobrovolné a vždy budete mít k dispozici pomoc zkušenějších 

vedoucích. 

7. Pomůžete mi zajistit v Praze ubytování? 

Žel, v KS Praha nemáme ubytovací prostory. Můžete se obrátit na jednu z ubytoven jiných církví 

(např. http://ubytovani.evangnet.cz/) nebo komerční služby jako je www.airbnb.cz nebo 

www.booking.com  

8. Který kurz je lepší, víkendový pražský nebo pobytový ve Smilovicích?  

Obsah obou kurzů je zcela totožný. Výhoda pražského kurzu je nižší cena a to, že si nemusíte 

brát dovolenou. Výhoda smilovického kurzu je krásné prostředí podhůří Beskyd a klidnější 

tempo kurzu, takže vše lépe vstřebáte a večery budete mít volné na seznámení s bratry a 

sestrami z ČR i Slovenska. 
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