Chcete zacít s English Campy?

Byli jste na English Campu (třeba kdysi dávno) a rádi byste něco podobného dopřáli
svým dětem a jejich kamarádům? Láká vás uspořádat English Camp, ale nevíte jak,
a stále narážíte na nějaké problémy? Nevíte, jak začít? Máte velkou touhu, ale málo
informací, málo vedoucích, málo dětí, málo zkušeností, málo kontaktů či nápadů?

Pojďte s námi nahlédnout do našich vzpomínek a zkušeností ze dvou letošních kempů.

English Campy 2015

– Vánoce v srpnu

- oficiálně pro děti od 9 do 15 let (ale nakonec bylo pár dětí již od 7 a i do 17 let)
- tzv. příměstský tábor – děti ráno přišly a odpoledne po programu se vrátily domů
- Oldřichov v Hájích (obec s cca šesti sty obyvateli), 3 dny, 39 dětí z blízkého okolí, obec nám
zapůjčila prostory - taneční sál, místnosti na Obecním úřadě
- Semily, 5 dní, 23 dětí, ve spolupráci s místní ZŠ a v jejích prostorách
- stejný osmičlenný tým z Texasu na oba kempy, dva (převážně) české týmy složené
z rodičů dětí, jejich přátel a dalších dobrovolníků z různých míst ČR

Program dne:

7:30 setkání vedoucích
8:45 příchod dětí
9:00 společný program – písně, oznámení, scénky, 		
kuřata* aneb „Check on the chickens“
9:50 svačina, hra (venku nebo v tělocvičně)
10:10 přesun na „Program ve skupinách“**
10:15-10:50 Program ve skupinách I
11:00-11:35 Program ve skupinách II
11:45-12:20 Program ve skupinách III
12:20-12:45 oběd
12:55-13:30 Program ve skupinách IV
13:30 – 14:00 Vánoční obchod***
a psaní pozitivních vzkazů****
14:00-14:20 společný program – písně, oznámení
14:20 některé děti odcházejí domů
14:30-16:30 odpolední program – výběr z možností:
baseball, lukostřelba, lanové aktivity, americký fotbal,
výroba šperků a přáníček, deskové hry, tanec, vodní
hrátky
16:30-17:30 setkání vedoucích

Další aktivity:
- táborák s buřty a americkou specialitou „smores“ (Semily)
- program pro místní domov důchodců (Semily)
- závěrečná slavnost pro rodiče a sourozence - představení English Campu,
písně, předání osvědčení účastníkům, muzikál (Semily), občerstvení

Podrobnosti:

- Děti byly rozděleny do skupin podle věku,
chlapci a dívky zvlášť. Každá skupina měla dva
vedoucí, rodilého mluvčího a česky mluvícího.
* Program ve skupinách:
Music (hudba) – učení kempových písniček
obvykle s pohyby;
Art (výtvarka) – tvoření s vánoční tématikou
a kulis pro muzikál;
Story (příběhy) – s diskusí;
English (angličtina) – trocha gramatiky,
slovíček, her (na druhém kempu nácvik
muzikálu).
** Kuřata aneb „Check on the chickens“ dvě gumová kuřata (Strech a Stiff) každý den
něco dělala. Ráno nám ukázala fotky a během
společného programu si vybrala skupinu, se
kterou stráví den. Děti se na ně nejprve
dívaly trochu s nedůvěrou, ale ke konci kempu
je chtěl mít skoro každý :-) (Byl to vcelku
povedený pokus motivovat děti k zapojení se
do zpívání písní a účasti na programu.)

Během těch dvou týdnů jsme:
-

*** Vánoční obchod – místnost se stoly
plnými různého zboží – od nejlevnějších
lízátek či samolepek přes bloky, propisky,
drobné hry, plyšáky, vánoční ozdoby až
po svítilny či sluchátka. Platilo se zvláštními
mincemi, které děti získávaly během celého
dne. Do obchodu chodily děti po skupinách,
první ta, která měla ten den kuřata, další
pořadí se losovalo.
**** Psaní pozitivních vzkazů – každý
účastník kempu včetně vedoucích měl svoji
obálku se jménem a fotkou a děti i vedoucí
byli povzbuzováni k psaní pozitivních vzkazů
jeden druhému. Obdrželi je dokonce
i Strech a Stiff!

zažili na obou místech nezapomenutelnou atmosféru
se seznámili se spoustou skvělých dětí
byli potěšeni pochvalnými komentáři rodičů
byli ujištěni, že pokud budou kempy i příští rok,
děti chtějí přijít zas

Dále jsme:

- pochopili, že možností celodenního kontaktu
s rodilými mluvčími a praktickým používáním
angličtiny můžeme dětem dát více než
vyplňováním listů s gramatickými cvičeními
(to si užijí ve škole), takže pracovní listy
(potažmo gramatika) nemusí být jádrem
English Campu
- se ujistili, že plány jsou důležité, dokonce
se vyplatí mít několik náhradních
- si ověřili, že je třeba zůstat flexibilní
a přizpůsobovat se potřebám dětí
i výkyvům počasí
- si vyzkoušeli, že je prima, když děti
nejen dostávají, ale mají možnost i dávat
(program v domově důchodců)
- byli překvapeni tím, že není tragédie, když
se buřty musí (kvůli počasí) upéct v troubě

Z reakcí rodičů:

- Mnozí rodiče přišli osobně poděkovat a jedni
si přáli takovýto kemp pro dospělé.
- Maminka desetileté dívky nám přišla říct, že
její dcera, která se angličtinu nechtěla učit,
přišla v pondělí domů s tím, že se pořádně
učit začne, protože chce být schopná s těmi
fajn Američany mluvit. A nadchla svého
sedmiletého bratra (který původně nechtěl
přijít, že anglicky vůbec neumí), takže další
den přišel a byl velmi spokojený.
- První informace, kterou se jedna maminka

Také jsme zjistili, že:

- nemusíme kopírovat něco, co jinde funguje,
ale můžeme se tím jenom inspirovat
- tři dny jsou pro kemp příliš málo a pět
zase možná až příliš moc
- písničky musí být poměrně jednoduché,
a pokud se u nich ukazuje a hýbe, tím lépe
- živá hudba (v podání vedoucích) je lepší
než nejkvalitnější reprodukovaná
- je dobré mít v zásobě hry pro různé
příležitosti
- pro nejstarší účastníky není téměř potřeba
překládat a program pro ně by měl být
trochu jiný
- je fajn, když jednotliví vedoucí mohou
využít svá obdarování
- i taková bláznivá věc jako kuřata může
nadchnout a potěšit

od své osmileté dcery hned v pondělí
dozvěděla, byla, že chce přijít i příští rok.
- Někteří rodiče, strávili jeden večer
s americkým týmem hraním volejbalu
a povídáním a hodnotili to velice kladně.
- Maminka třináctiletého chlapce s autismem,
který má ve škole problémy nám přišla říct,
že její syn byl z kempu nadšený a doma
nemluvil o ničem jiném. A zástupkyně ředitele
v průběhu kempu zjistila, že bude lépe
fungovat, když hodiny výtvarné výchovy stráví
jen se svým asistentem (bez spolužáků).

Pokud vás to zaujalo a chcete vědět víc (sem se toho vešlo opravdu málo!),
neváhejte nás kontaktovat na eva@4dministries.org.
Rádi se s Vámi zamyslíme nad Vašimi otázkami. Naším cílem je pomoci
zejména menším a prvním English Campům.
Budeme také rádi, když se s námi podělíte o své postřehy a zážitky z vašich
English Campů. I vy jistě máte čím druhé obohatit!
A znáte-li někoho, kdo by si rád tento článek přečetl, určitě mu ho pošlete!
Více též na www.leaderxpress.cz
LeaderXpress je projekt organizace 4D Ministries (www.4dministries.org),
která (mimo jiné) podporuje vedoucí a pracovníky s dětmi
a s mladými lidmi v církvi, ale i mimo ni.

