Vzdělávací akce pro pedagogy
semináře – exkurze – konference – dílny

2019/2020
název

termín a místo
konání

účastnický
poplatek

cílová
skupina

popis

ZŠ, SŠ

Z čeho a jak snadno vytvořit vyvýšené záhony? Jaké
plodiny zasadit, abychom sklízeli i na podzim a dokonce i v zimě? A znáte mrazuvzdorné druhy zeleniny?

Vyvýšený záhon
a alternativní způsoby
pěstování zeleniny

akr

17. 9. 2019
14–17 h
Kamenná

zdarma

Děti rády
experimentují

akr

25. 9. 2019
8.30–16 h
Kamenná

800 Kč /
700 Kč
Mrkev
a Mrkvička

1. 10. 2019
7–19 h
Rakousko

700 Kč +
15 €
na vstupy

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD,
veřejnost

Kouzlo přírodních zahrad, uzpůsobených k aktivizačním
a terapeutickým činnostem, i veřejné zeleně pojedeme prozkoumávat do Rakouska.

zdarma

ZŠ, SŠ

Seminář o největším vzdělávacím programu pro školy
na světě nabídne metodiku práce, cíle, výhody i možné
překážky a také první kroky, které je třeba podniknout.

Putování za zahradní
terapií IV

šab

MŠ, 1. st. ZŠ, Jednoduché a efektní pokusy poodhalí fascinující
ŠD
svět vědy. Pod vedením lektorky a debrujárky Renaty Čechové se dozvíme, jak pokusy provádět, kde brát
nápady a materiály a jak děti co nejvíce zapojit.

Seznamte se
s Ekoškolou

akr

2. 10. 2019
9.30–14.30 h
Kamenná

Zdraví nás baví V:
Jak vychovává etická
výchova?

akr

3. 10. 2019
zdarma
9–15 h
Krajský úřad JMK,
Brno, ul. Cejl

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

Na základě novinek z etické výchovy Pavel Motyčka
poradí, jak motivovat žáky k prosociálnímu jednání.
Žurnalista Jan Boček se zaměří na kritické vyhodnocování informací z internetu.

Včelařská zahrada

akr

8. 10. 2019
14–17 h
Kamenná

550 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ

Není včela jako včela. Nejen včely medonosné, ale
i samotářky opylují květy a zvyšují biodiverzitu v zahradě. Jak je přilákat a připravit jim dobré bydlo?

Hudební seminář:
Od Martina do
Tří králů

akr

17. 10. 2019
8.30–16.30 h
Kamenná

1 000 Kč

MŠ, 1. st. ZŠ

Inspiraci k netradičnímu zpracování koled, písniček,
zvyků a pranostik pro obohacení výuky přinese členka
České Orffovy společnosti Lenka Pospíšilová.

Konference
k environmentální
výchově v ZŠ a SŠ:
A není to náhodou
práce?

akr

24. 10. 2019
8.30–16.30 h
sídlo ombudsmanky, Brno,
ul. Údolní

800 Kč /
700 Kč
Mrkev

šab

ZŠ, SŠ

Na tradiční konferenci s řadou přednášek a praktických
dílen se zaměříme na autentické učení, při kterém se
stírá rozdíl mezi učením a prací. Dozvíte se, jak na projektovou výuku a místně zakotvené učení.

Konference
k environmentální
výchově v MŠ:
Žijí tady s námi

akr

25. 10. 2019
8.30–16 h
sídlo ombudsmanky, Brno,
ul. Údolní

800 Kč /
700 Kč
Mrkvička

šab

MŠ, 1.st. ZŠ

Téma vztahu lidí ke zvířatům otevře ředitel ZOO Liberec. Zaměříme se na důležitost kontaktu dětí se zvířaty. Je strach z nich oprávněný? Poradíme, jak přilákat
živočichy do školní zahrady a jak se o ně starat.

Pedagogická práce
s rizikem

akr

15. 11. 2019
8.30–16.30 h
Kamenná

600 Kč

šab

MŠ, ZŠ, ŠD

Co se může stát, když se s dětmi učíme venku? A co
jim naopak hrozí, když ven chodit nebudou? Jak se
s rizikem vypořádat poradí Tereza Valkounová.

Jak na pěstitelské
práce mimo sezonu

akr

11. 11. 2019
8.30–16.00 h
Kamenná

1 200 Kč

šab

ZŠ, SŠ

Přiblížit v pěstitelských pracích téma přírodních zahrad,
půdy či osevních postupů, když je v zimě pobyt venku
omezený, je výzva, se kterou si ví rady Hana Pivečková.

I malí můžou
pomáhat přírodě

akr

22. 11. 2019
9–12.30 h
Jezírko

100 Kč

MŠ, 1. st. ZŠ

Zprostředkovat malým dětem téma úbytku vody či
hmyzu v krajině nám pomůžou dva knižní příběhy:
Hledá se voda! a Bzučící sněm.

Zazimování školní
zahrady

akr

26. 11. 2019
14–17 h
Kamenná
zahrada U Řeky

450 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ,
veřejnost

Správné zazimování nejen školní zahrady je oříšek. Jak
vysadit stromy či keře do živého plotu? Které rostliny
jsou citlivé na mráz a které mu odolají? Jak zahradu
ochránit před nezvanou zvířecí návštěvou?

Inkluzivní vzdělávání
žáků s poruchou
autistického spektra
v kontextu EV

akr

27. 11. 2019
8.30–15.30 h
Kamenná

1 900 Kč

ZŠ, SŠ

Objasníme specifika vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a na základě nových trendů navrhneme
vhodné metody a postupy využívané při inkluzi na ZŠ.
Poznatky propojíme s tématy environmentální výchovy.

Dárečky bez
nakupování

akr

6. 12. 2019
8.30–12.30 h
Lipová

450 Kč

MŠ, ZŠ, ŠD

Jehelníčky ze skořápek, voskové ubrousky, dobroty
a betlém ze dřeva tvoří paletu inspirace k přírodě šetrných dárků.

Zimní žně

akr

28. 1. 2020
14–17 h
Kamenná
zahrada U Řeky

550 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ,
veřejnost

Čerstvou vlastnoručně vypěstovanou zeleninu si můžeme dopřát i v zimě. Ačkoliv se s ní v obchodě nesetkáme, společně ji prokoukneme, ochutnáme a naučíme
se ji pěstovat!

Teorie typů

akr

6.–7. 2. 2020
Čt 9 – Pá 16.30 h
Kamenná

3 900 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ

Každý je jiný a má jiné potřeby. Psycholožka Šárka
Miková nám ukáže směr k efektivní komunikaci – ve
výuce i mimo ni.

Vyvýšené záhony
pro celoroční sklizeň

akr

11. 2. 2020
14– 17 h
Kamenná
zahrada U Řeky

550 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ,
veřejnost

Pronikneme do tajů smíšených kultur a několika sklizní
v jedné sezóně. Jak je založit a jaké do nich vybrat rostliny? Důležité je i správné osazení a péče včetně zajištění dostatečné závlahy, aby záhony v létě nevysychaly.

Spokojený učitel

akr

26. 2. 2020
8.30–16.30 h
Kamenná

900 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ

Jan Frolík nás seznámí s nástroji pro efektivní rozvržení času a stanovování priorit. Sami v sobě se také
lépe zorientujeme.

Řez ovocných dřevin

akr

10. 3. 2020
14–17 h
Kamenná
zahrada U Řeky

550 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ,
veřejnost

Víte, jak správně provést řez stromů? Poradíme vám,
jak stromům pomoci k vitálnímu růstu a bohaté úrodě.
Řezy si prakticky ukážeme přímo v zahradě.

Klimatická změna
a jak o ní učit dnešní
generaci

akr

11. 3. 2020
10–15.30 h
Kamenná

550 Kč

ZŠ, SŠ

Kde začíná a končí klimatická změna? Alexandr Ač
z Ústavu výzkumu globální změny poradí, jak se s ní
poprat ve výuce na základě empirických dat.

Fyzika v pohybu

akr

25. 3. 2020
8.30–15.30 h
Kamenná

650 Kč

šab

2. st. ZŠ, SŠ

Kouzlo fyziky lze spatřovat v bádání, hraní si i ve spojování s environmentální výchovou. Rozpohybujeme
fyzikální jevy, které vyjeví svá tajemství.

Pomoc na dosah ruky

akr

14. 4. 2020
14–17 h
Kamenná

550 Kč

šab

MŠ, ZŠ, SŠ,
veřejnost

Poradíme, jak léčivé rostliny správně pěstovat, sklízet i zpracovávat. A klidně jen na prostoru balkónu!

Hra venku jako
základ učení

akr

16. 4. 2020
8.30–16.30 h
Kamenná

800 Kč

šab

MŠ, 1. st. ZŠ, Příroda má hračky pro každého! S Justinou Danišovou
ŠD
zjistíme, jak snadno lze zřídit venkovní dílnu či ateliér,
a odhalíme zloděje svobodného hraní.

Za humny je poklad

akr

17. 4. 2020
8.30–12.30 h
Lipová

400 Kč

MŠ, 1. st. ZŠ, Tvořit a bádat s dětmi můžeme i s využitím nenápadŠD
ných přírodnin – lišejníku, vrby a kopřivy. Inspirace na
aktivity pro malé i velké.

Květinová ambulance

akr

12. 5. 2020
14–17 h
Kamenná

550 Kč

MŠ, ZŠ, SŠ,
veřejnost

Rozlouskneme otázku, jak pomoci rostlinám v zahradě
od škůdců a nemocí biologickou cestou a bez použití
chemie a jak se rostliny vzájemně podporují.

19. 5. 2020
7–19 h
Rakousko

1 100 Kč
+ 15 €
na vstupy

veřejnost

Dolní Rakousko hýří celou řadou přírodních a ukázkových zahrad. Vydáme se na podrobný průzkum další
z nich.

Exkurze do
rakouských zahrad

šab

šab

šab

Bílé Karpaty

akr

22.–24. 5. 2020
Pá 9 – Ne 19 h
Starý
Hrozenkov

2 600 Kč

šab

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

V prostředí jedinečných květnatých luk a lesních komplexů se kromě přírody seznámíme s managementem
této specifické CHKO. Navštívíme Hostětín, který je
vzorem pro další malé obce.

Zooterapie v zahradě

akr

9. 6. 2020
8.30–15.30 h
Kamenná
zahrada U Řeky

1 600 Kč

šab

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD,
veřejnost

Zooterapie je nenahraditelná při práci s dětmi. K praktickým ukázkám dobré praxe využijeme živá zvířata
z Lamacentra.

Repetitorium terénní
přírodovědy

akr

13.–17. 7. 2020
Po 12 – Pá 13 h
Rychta

2 000 Kč

šab

ZŠ, SŠ, ŠD

Čekají nás různorodé expedice vedené odborníky
i exkurze do cenných území. Posdílíme znalosti, ale
i radosti a strasti spojené s terénní přírodovědou.

Řemeslné léto

akr

3.–7. 8. 2020
9–18 h Lipová

bude
upřesněn

šab

MŠ, ZŠ, SŠ,
ŠD

Lákají vás tipy na bohatší život skromnějšími prostředky? Vyrobíme si praktické pomocníky a získáme náměty
na neokoukané tvoření.

Letní škola
environmentální
výchovy pro 21. stol.

akr

10.–13. 8. 2020
čas bude
upřesněn
Kaprálův mlýn

bude
upřesněn

šab

ZŠ, SŠ

Svět kolem nás se dramaticky mění – klima, příroda
i společnost prochází vývojem. Vyvíjí se i environmentální výchova. Co je opravdu důležité, zjistíme v klidné
přírodě Moravského krasu.

akr akreditováno MŠMT
šab K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony II

(polytechnická výchova, inkluze, osobnostně sociální a profesní rozvoj).

Přihlašujte se na
www.lipka.cz/kalendar-akci

Lipka pro pedagogy
semináře, dílny, konference
terénní exkurze
vzdělávání koordinátorů EVVO
Venkovní výuka

2019/2020

Venkovní výuka – metodika pro učení přírodou
Nový metodický přístup umožňuje učit přírodopis/přírodovědu přímo v přírodě a skrze
přírodu. Venkovní prostředí není jen k tomu, aby byly děti na čerstvém vzduchu – stává
se partnerem při výuce. Žáci pozorují a prožívají přírodní prostředí, pak bádají a hledají
odpovědi na své otázky. Prostřednictvím osobní zkušenosti objevují souvislosti, odhalují
mechanismy vzájemného ovlivňování krajiny a člověka. Nacházejí hodnotu přírody a místa, kde žijí.
Balíček pro Venkovní výuku – otevíráme nový běh spolupráce se školami
Při výuce vás podpoří tým metodiků formou intenzivních workshopů a individuálních konzultací – na míru, podle potřeb vás i vaší školy. Cena je 14 500 Kč pro školu při zapojení dvou
učitelů, 8 000 Kč pro školu při zapojení jednoho učitele. K úhradě účastnického poplatku
za workshopy (maximálně 24 výukových hodin) můžete využít podpory MŠMT – Šablony II
(oblasti polytechnická výchova nebo osobnostně sociální a profesní rozvoj).
Informační seminář, kde se seznámíte s metodikou a balíčkem pro školy, proběhne 4. září
2019 od 14 do 17 h. Je akreditovaný, nezávazný a zdarma.
Sdílecí „kavárna“ je otevřená všem a proběhne v listopadu 2019.
Chcete víc? Od ledna 2020 spouštíme projekt Venkovní učitel!
Šestnácti učitelům z osmi škol nabízíme zdarma intenzivní výcvik dovedností pro učení
venku. Bude trvat jeden a půl školního roku a obsahuje osobní konzultace přímo ve výuce,
průběžnou metodickou podporu a rozšiřující vzdělávací semináře.
Veškeré podrobnosti najdete na www.venkovnivyuka.cz nebo se ptejte přímo koordinátora
Venkovní výuky Mgr. Jiřího Vorlíčka (jiri.vorlicek@lipka.cz).

VZDĚLÁVÁNÍ KOORDINÁTORŮ EVVO

Začínajícím koordinátorům EVVO nabízíme specializační studium
v rozsahu 250 hodin, které jim poskytne potřebnou kvalifikaci.
Lipka ho pořádá formou šesti vícedenních setkání plných aktivního učení, osobního rozvoje i společných zážitků. Poznáte zajímavá místa, o environmentálních i pedagogických tématech se
dozvíte přímo od špičkových odborníků a zkušených pedagogů.
V listopadu 2019 bude začínat další kurz. Více na www.lipka.cz/
vzdelavani-koordinatoru.
					
Pro zkušené koordinátory EVVO, absolventy specializačního
studia, pořádáme vícedenní semináře a exkurze: vyhledáváme
další zajímavá témata a místa, dopřáváme jim možnost sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, navazovat spolupráci a získávat
další užitečné kontakty. Nejbližší setkání se bude konat na Pálavě
5.–7. 6. 2020, dalším bude odborná terénní exkurze na Šumavu
3.–7. 8. 2020.						

PODPORUJEME VÝCHOVU K PODNIKAVOSTI

Podnikavost, to jsou dovednosti potřebné pro život v rychle se měnících podmínkách občanského, profesního i osobního
života, tedy uplatnitelné napříč všemi obory. Patří sem i pěstování sebedůvěry a povědomí o vlastních silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, rozvíjení etických zásad, vědomí odpovědnosti i sociální ohleduplnosti a soucitu. V oblasti výchovy k podnikavosti spolupracujeme s řadou středních i základních škol. V průběhu roku pořádáme semináře
k aktuálním tématům (sledujte www.lipka.cz/kalendar), dále rozesíláme Zpravodaj k podnikavosti (pro přihlášení k odběru
pište na eva.kazdova@lipka.cz) a nyní vás zveme na konferenci Podnikavost – příležitost k proměně vzdělávání, která se bude
konat v Brně 20. 11. 2019.

EXKURZE V BRNĚ A OKOLÍ					
Odpolední vycházky na pozoruhodná místa v bezprostřední blízkosti
našeho velkoměsta jsou příležitostí podívat se na lokality, které možná
známe, ale mnoho toho o nich stále nevíme. Pozveme si odborníky z různých přírodovědných oborů, kteří se s námi podělí o spoustu zajímavostí.
Rádi zodpoví naše otázky. Zveme učitele i širokou veřejnost, vždy od 16
do 18 hodin, za cenu 80 Kč.
					
Hády

24. 9. 2019

Geologicko-botanická exkurze

Na houby

15. 10. 2019

Mykologická exkurze

Červený kopec

21. 4. 2020

Botanicko-geologická exkurze (Červený kopec, Mahenova stráň, Kamenná
kolonie a lipková zahrada U Řeky)

Soběšické rybníčky

19. 5. 2020

Se zoologem a dendrologem si budeme povídat o lese a o managementu
maloplošných chráněných území.

Hádecká planinka

16. 6. 2020

Botanicko-entomologická exkurze

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
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