vzdělávací akce pro pedagogy 2016–2017
semináře — dílny — exkurze — konference

objevujte nečekané
souvislosti v přírodě a získejte
inspiraci do vlastní výuky

Přírodní zahrady jsou fenoménem posledních let. Stále častěji se objevují také u škol, kde se stávají reálnou učebnou
přírodních procesů. Na našich seminářích se naučíte přírodní
zahrady plánovat a realizovat tak, aby vám i vašim žákům sloužily co nejlépe. Živé ploty, kompost, kvetoucí trvalky, jezírko
i „ubytovny“ pro volně žijící živočichy – většinu těchto prvků
využijete při výuce přírodopisu i v dalších předmětech. Jen
prosím zapomeňte na „chemii“– pesticidy a umělá hnojiva
do přírodní zahrady nepatří!

Nabídka seminářů
Jak přilákat užitečné živočichy
10. 11. 2016

Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ

Řez ovocných stromů
8. 12. 2016

Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ

Zelené plíce školy
23. 2. 2017

Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ

Školní zahrady pro environmentální výchovu – začátečníci

10. 5. 2017

Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ

Školní zahrady pro environmentální výchovu – pokročilí
11. 5. 2017

Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ

Bylinky a jedlé květy
26. 5. 2017

„Přírodní zahrada představuje jedinečný způsob symbiózy
lidí a okolní přírody, kdy se o prostor podělíme s okolními
živočichy a rostlinami, které na místo patří.“
Dana Křivánková, lektorka zahradní pedagogiky

Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, ZŠ, SŠ

kontaktní osoba
Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz, T: 737 274 242

Víc informací o akcích a přihlášky najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Semináře k přírodním zahradám

Vydejte se s námi do světa! Terénní exkurze, toulavé autobusy
a ukázkové výlety jsou zaměřeny na přímé poznávání nepříliš
vzdálených, ale velmi inspirativních míst. Provedeme vás
chráněnými územími, pozveme vás do škol, školních zahrad
i vzdělávacích center. Našimi průvodci budou lidé z praxe –
odborníci, kteří nám pomohou hlouběji porozumět environmentálním či kulturně-historickým souvislostem daného
území, i pedagogové s novými přístupy k práci ve školách.

Nabídka exkurzí
Putování za zahradní terapií
15. 9. 2016

Jihomoravský kraj a Vysočina

MŠ, ZŠ

Jak na školní výlet v přírodě
17. 5. 2017

terén v okolí Brna

MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD

Přírodní zahrady Vídně a okolí
23. 5. 2017

Vídeň, Rakousko

MŠ, ZŠ

Jeseníky – divoké hory i doly
26.–28. 5. 2017

„Na exkurzích s Lipkou se vždy dozvím mnohem víc, než
když se na dané místo podívám sama. Místní odborníci umí
krajinu, její zvláštnosti i problémy uchopit velmi zajímavě.
To jsme zažili letos na Pálavě.“
Jana Albrechtová, pedagožka z Brna

SEV Švagrov, Vernířovice

MŠ, ZŠ, SŠ

kontaktní osoba
Hana Mikulicová, hana.mikulicova@lipka.cz, T: 733 319 008

Víc informací o akcích a přihlášky najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Terénní exkurze

Podzim patří konferencím! Věříme, že naše „Konev“ a „Konvička“ přinesou pedagogům dostatek vláhy svým tématem
věnovaným suchu a povodním a že stejně zajímavá bude
i konference o duševním zdraví. Aktuální témata představí
odborníci z univerzit a výzkumných ústavů a inspirovat nás
budou také pedagogové škol, Lipky i dalších vzdělávacích
organizací v metodických dílnách. Konference jsou oblíbené
také díky možnosti sdílet své zkušenosti s kolegy v kuloárech.

Nabídka konferencí
Zdraví nás baví II: Pečujme o duševní zdraví
PhDr. Marek Herman, PhDr. Jan Svoboda
16. 9. 2016
Školicí centrum JMK, Brno

ZŠ, SŠ, ŠD

KONEV – Konference k environmentální výchově:
Voda – mocná i zranitelná
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
2. 11. 2016
Školicí centrum JMK, Brno
ZŠ, SŠ, ŠD

Konvička – Konference k environmentální výchově v MŠ:
Poklad ze studánek
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., Mgr. Jana Modrá
3. 11. 2016
Školicí centrum JMK, Brno

„Pokud nemáme vyschnout jako předchozí civilizace, musíme
porozumět oběhu vody v krajině a distribuci sluneční energie.
Změny způsobené urbanizací a zemědělstvím jsou pro klima
daleko nebezpečnější než skleníkové plyny.“
Jan Pokorný, lektor konferencí KONEV a Konvička

MŠ

kontaktní osoba
Helena Nováčková, helena.novackova@lipka.cz, T: 730 179 414

Víc informací o akcích a přihlášky najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Konference

Inspirace do výuky
Hledáte inspiraci do výuky – nové metody, témata či prostředí,
kde můžete učit? Nabízíme vám zapojení experimentů, her či
písniček do vašich hodin, pro pokročilé zkušenosti k chovům
zvířat ve školách a pro náročné hydrobiologická pozorování
s odborníkem.
„Na semináře Lipky se vždy těším, protože mám jistotu, že
vše, co se na nich dozvím, mohu realizovat ve své práci!
Také oceňuji profesionální přístup a přátelskou atmosféru.“
Romana Korbářová, pedagožka z Letovic

Hra ve vyučování
Mgr. Roman Musil
27.–28. 1. 2017
Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, ZŠ

Principy a metody zahradní terapie ve škole
Ing. Dana Křivánková
9. 2. 2017
Lipka – pracoviště Kamenná

Mgr. Helena Peřinová
14. 4. 2017
Boromejská zahrada,
Nadace Partnerství

Hraní s podzimem
MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD

Chov zvířat ve škole i za školou pro pokročilé
Ing. Roman Zajíček, MVDr. Ivan Přikryl, Petr Velenský
11.–12. 11. 2016 Lipka – pracoviště Jezírko
ZŠ, SŠ

Staré pověsti české v hudbě
Mgr. Lenka Pospíšilová
2.–3. 12. 2016
Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ

MŠ, ZŠ, SŠ

Hraní mezi živly

Nabídka seminářů
Pedagogové pracoviště Lipová
20. 10. 2016
Lipka – pracoviště Lipová

Mgr. Kateřina Jenešová
26. ledna 2017
Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, 1. st. ZŠ

MŠ

Život v řekách a říčních kanálech
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
28. 4. 2017
Lipka – pracoviště Kamenná

ZŠ, SŠ

Řemeslné léto – tvořivý týden
Mgr. Alena Uhříčková
31. 7. – 4. 8. 2017 Lipka – pracoviště Lipová

MŠ, ZŠ, SŠ

kontaktní osoba
Helena Nováčková, helena.novackova@lipka.cz, T: 730 179 414

Víc informací o akcích a přihlášky najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Experimenty v mateřské škole

Ediční centrum Lipky vytváří metodické materiály a publikace,
jež můžete využít ve školách – nejen v oblasti environmentální
výchovy. Vybíráme motivační náměty a příběhy, které dokážou
nadchnout žáky a budou bavit i vás! Semináře vedené autory
publikací vám pomohou se s danými přístupy blíže seznámit
a vybrané aktivity prožít na vlastní kůži. Publikaci si budete
moci na seminářích také zakoupit.

Nabídka seminářů
Kouzlo materiálů
lektoři Sluňákova
4. 10. 2016
Lipka – pracoviště Kamenná

MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD

Čtvero zastavení
Mgr. Alena Uhříčková
14. 2. 2017
Lipka – pracoviště Lipová

MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD

Pohádková zahrada
Mgr. Alena Uhříčková
5. 5. 2017
Lipka – pracoviště Lipová

MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD

Luční školka v praxi MŠ
Mgr. Helena Nováčková
11. 5. 2017

MŠ Letovice

MŠ

Studánky víly Rozárky
Mgr. Helena Nováčková
2.–4. 6. 2017

„Největší radost mám, když přímo ve školách a školkách
pozoruji, že učitelé metodiky používají, že je dále rozvíjejí
a přizpůsobují. Díky tomu vím, že naše úsilí dopadá na
úrodnou půdu a environmentální výchova kvete.“
Helena Nováčková, autorka metodických publikací

Sluňákov,
Horka nad Moravou

MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD

kontaktní osoba
Helena Nováčková, helena.novackova@lipka.cz, T: 730 179 414

Víc informací o akcích a přihlášky najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Semináře k metodickým publikacím

Lipka se dlouhodobě věnuje vzdělávání koordinátorů environmentální výchovy. Vybrané kurzy představují vzdělávání
určené právě jim – rozšiřují tematický záběr environmentální
výchovy a prohlubují znalosti získané při tzv. specializačním
studiu. Setkání také umožňují koordinátorům předávat si zkušenosti s praktickou realizací průřezových témat ve školách.
Na tyto kurzy proto zveme přednostně právě koordinátory
environmentální výchovy, ale nejen je.

Nabídka seminářů
Učíme za školou II
7.–9. 10. 2016

Českomoravská vrchovina

MŠ, ZŠ, SŠ

Výchova podnikavých absolventů
13. 2. 2017

Lipka – pracoviště Kamenná

ZŠ, SŠ

Náš vnitřní čas – seminář s prof. Helenou Illnerovou
11. 4. 2017

Lipka – pracoviště Kamenná

ZŠ, SŠ

Repetitorium terénní přírodovědy
17.–21. 7. 2017

„Těším se, že se uvidím s ostatními koordinátory, se kterými budu moct sdílet své zkušenosti. Na akcích je přátelská
atmosféra a program obsahově velmi bohatý. Je pro mě
těžké vybrat si z tolika zajímavých akcí.“
Eva Pešlová, pedagožka z Lelekovic

Lipka – pracoviště Rychta,
Drahanská vrchovina

ZŠ, SŠ

kontaktní osoba
Hana Mikulicová, hana.mikulicova@lipka.cz, T: 733 319 008

Víc informací o akcích a přihlášky najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Speciální nabídka

Hledáte inspiraci do své výuky?
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání přináší
inspiraci pedagogům na svých vzdělávacích akcích již více než
20 let. Rádi se na nich potkáme i s vámi. Myslíte, že by akce
mohly zaujmout vaše kolegy? Doporučte jim je!

Přihlaste se
Podrobné informace o všech akcích včetně elektronických
přihlášek najdete na www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí. Na
všechny akce je třeba se předem přihlásit a na většinu z nich
se můžete hlásit již od začátku školního roku.

Odbor školství JMK doporučuje
Odbor školství Jihomoravského kraje doporučuje pedagogům
základních a středních škol absolvovat vzdělávací akce Lipky.
Akce jsou finančně podpořeny Jihomoravským krajem.

www.lipka.cz

