
Často kladené otázky  

1. Pro koho je kurz určený? 

Kurz je určený pro každého, kdo chce vyučovat Biblické příběhy nebo strávit čas studiem Písma. 

Metoda Prostě příběh vás naučí interaktivně vyučovat na biblických hodinách a domácích skupinkách, 

velmi dobře se dá využít na nedělní kázání, vyučování v dětské nedělní škole, na mládeži, domácí 

pobožnosti a také v osobních rozhovorech s přáteli či rodinou. 

2. Jak probíhá on-line kurz? 

Část vyučování je předem nahraná a část vyučování probíhá živě na aplikaci Zoom. Každý den (nebo 

den předem) si nejprve vyslechnete cca 10-60 minut nahraného vyučování a poté je živé interaktivní 

vyučování na aplikaci Zoom, které trvá 2,5 – 3 hodiny (s přestávkami). Po registraci na kurz a uhrazení 

kurzovného vám pošleme přesné instrukce, odkaz na živá setkání a odkaz na webové stránky, kde jsou 

nahrávky vyučování a popis kurzu. Aplikaci zoom můžete otevřít kliknutím na odkaz. Můžete ji 

používat z chytrého mobilního telefonu nebo z počítače. (Lepší je počítač, protože uvidíte ostatní 

účastníky. Z mobilního telefonu vždy uvidíte jen toho, kdo mluví.) 

3. Který kurz je lepší, on-line nebo pobytový ve Smilovicích?  

Obsah obou kurzů je zcela totožný. Výhoda on-line kurzu je nižší cena a to, že nemusíte nikam cestovat 

ani 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. Navíc ve Smilovicích máte možnost projít jak základním, tak 

instruktorským kurzem, on-line kurz je jen základní. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

Prosíme, napište nám konkrétní časy, dáme vám vědět. 

8. Pokud se zúčastním instruktorského kurzu, musím potom vést skupinku na základním? 

Absolventi instruktorského kurzu budou v různé míře pomáhat při vedení skupinek základního kurzu. 

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


