NABÍDKA MODULŮ PRO DVPP V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předkládáme Vám pestrou nabídku vzdělávacích modulů pro DVPP v oblasti environmentální výchovy. Z jednotlivých environmentálních témat si můžete poskládat program
přesně podle potřeb Vaší školy. Moduly nejsou cíleně určeny pro vyučující jednoho předmětu (například pro vyučující biologie, chemie nebo občanské výchovy), ale pro
pedagogy jedné školy, aby se naučili v rozmanitých vzdělávacích oborech rozvíjet osobnost žáků a studentů především v oblasti postojů a hodnot a vedli je k integrovanému
pohledu na problematiku udržitelného života.
Pro lepší orientaci je nabídka rozdělena do pěti tematických okruhů podle zaměření jednotlivých modulů. U každého modulu je uvedena jeho stručná charakteristika. Je
však možné domluvit s lektory změny jak v obsahu semináře, tak i v jeho rozsahu (zkrátit, nebo prodloužit) a formě tak, aby co nejvíce vyhovoval Vašim požadavkům. Počet
modulů, které si vyberete, není nijak omezen. Rozsah akce zcela závisí na Vašich potřebách a možnostech. Je možné uspořádat jeden či několik odpoledních seminářů nebo
jednodenní až týdenní seminář. Také termín konání je flexibilní a bude určen na základě Vašich požadavků podle toho, zda preferujete víkendové akce nebo prázdninové
termíny apod. Místo konání je rovněž možno dohodnout, lze uspořádat seminář přímo na Vaší škole nebo na některém pracovišti Lipky.
Cena realizace vzdělávání podle Vašich požadavků je závislá na Vašem výběru. V případě pobytových akcí je nutné hradit nejen poplatek za lektora, ale také ubytování
a stravování. Kalkulace bude vždy provedena předem po domluvě s Vámi. Bližší informace získáte na níže uvedených kontaktních adresách.
Kontakt:
E-mail: kamenna@lipka.cz
Telefon: 543 420 823
Adresa: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno
http://www.lipka.cz/kamenna

PŘEHLED TEMATICKÝCH OKRUHŮ
A Motivační semináře
B Odborné semináře
C Škola
D Výuka
E Exkurze a terénní cvičení

PŘEHLED MODULŮ S UVEDENÍM CHARAKTERISTIKY A ZAŘAZENÍM DO TEMATICKÉHO OKRUHU
A Motivační semináře
Název: O co nám jde v environmentální výchově 
Lektor: Aleš Máchal
Rozsah: 120–180 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Zařazení environmentální výchovy mezi průřezová témata rámcových vzdělávacích programů nebylo dílem náhody. I v období momentálně slábnoucí
politické podpory EVVO je důležité zamýšlet se nad smyslem a oprávněností environmentální výchovy ve školách všech stupňů a hledat odpovědi na
otázky po žádoucích tématech i prostředcích moderně pojímané environmentální výchovy.
Název: Mýty a omyly o environmentální výchově a v environmentální výchově 
Lektor: Aleš Máchal
Rozsah: 120–180 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Žádné z průřezových témat RVP není opředeno tolika houževnatě se držícími mýty jako environmentální výchova. Zkusíme si na tyto mýty posvítit a
zamýšlet se nejen nad tím, zda ambicí environmentální výchovy je zachránit Zemi, nebo jsou její cíle úplně jiné. Uvažovat budeme i nad patřičnými
reakcemi učitelů na mnohdy potměšile kladené otázky o zasévání zelených ideologií a přivazování se ke stromům. Nevyhneme se ani otázkám do vlastních
řad: Nejsme někdy i my sami nechtěnými spolutvůrci některých omylů v EV? Co děláme špatně, že některé tyto mýty mají takovou výdrž?
Název: Úvod do environmentální etiky
Lektor: Lukáš Kala
Rozsah: 120–180 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Při absolvování tohoto modulu by měli posluchači získat základní představu o tom, proč je příroda hodna etických ohledů. Účastníkům bude vysvětleno,
kde hledat zdroj našich etických postojů a jak s nimi dále pracovat. Kurz rovněž představí některé typy environmentální etiky a budeme diskutovat o jejich
realizovatelnosti v praktickém životě. Zamyslíme se také nad tím, jak „učit“ hodnotám.
Název: Proč lidé (ne)chrání přírodu? 
Lektor: Jan Krajhanzl

Rozsah: 240 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Existuje 100 + 1 důvod, proč lidé svým každodenním chováním poškozují přírodu a životní prostředí. Seminář bude pojatý tak, abychom se v těch
důvodech snadno zorientovali a jednotlivé důvody pochopili. Probírat budeme překážky, které brání žákům i každému z nás v šetrném chování k životnímu
prostředí, i to, jak můžeme tyto překážky jako pedagogové odstraňovat. Každý účastník bude mít možnost získat hlubší vhled do vlivů, jež ovlivňují lidské
chování k životnímu prostředí, a bude mít možnost vyzkoušet si, jak lze aplikovat tyto poznatky do pedagogické praxe.

B Odborné semináře
Název: Energie a společnost 
Lektor: Lukáš Kala
Rozsah: 120–180 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Představíme Vám model vzniku a zániku civilizací na základě čerpání (vyčerpání) určitého zdroje energie. Na základě příkladů z historie bude popsána
závislost naší kultury na ropě. Posluchači se dozvědí rizika, která jsou s touto závislostí spojená. Ukážeme si, že kolaps civilizace není jen akademická
debata, ale reálná hrozba. Energie zde bude představena jako statek, jenž významně ovlivňuje kvalitu života společnosti. Na závěr budeme diskutovat o
alternativách k neobnovitelným zdrojům energie, které bychom v rámci principu preventivní opatrnosti měli brát na vědomí.
Název: Environmentální rizika kolem nás 
Lektor: Lukáš Kala
Rozsah: 120–180 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Posluchači by v závěru modulové přednášky měli být schopni charakterizovat a popsat rizika moderních technologií. Lektor zprostředkuje účastníkům
informace o mechanismech znečišťování a degradace životního prostředí a o dopadech na člověka a jiné živé organizmy. Stručně charakterizuje reaktivní a
proaktivní strategie ochrany životního prostředí. Představí aktuální debatu nad environmentálními riziky, jako je GMO, jaderná energetika a nakládání
s odpady. Popíše model rizikové společnosti formulovaný sociologem Ulrichem Beckem.
Název: Sdílení zkušeností a řešení problémů v environmentální výchově 
Lektor: Jan Krajhanzl
Rozsah: 300 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Práce s lidmi v environmentální výchově přináší radosti a uspokojení, ale také starosti a problémy. Workshop je založený na sdílení zkušeností účastníků
prostřednictvím poměrně známé metody bálintovských skupin, jež pomáhá lidem sdílet jejich zkušenosti a přetavit jejich starosti, nejistoty, frustrace a
obavy do nového pohledu na svoji situaci a nalézat nová řešení. Workshop uvítají ti, kteří se chtějí dále zdokonalovat ve své práci s žáky (a kolegy) v
environmentální výchově, a potěší také účastníky zajímající se o nové metody profesní podpory a vzdělávání.
Název: Spolupráce s pubescenty v environmentální výchově 
Lektor: Jan Krajhanzl
Rozsah: 360–480 minut
Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Každá věková skupina školáků má svoje zvláštnosti. Jenže jak oslovit environmentální výchovou puberťáky? A jak je angažovat pro ochranu životního
prostředí? Důležité je porozumět jim a chápat jejich prožívání a chování, a proto se podíváme na jejich svět zblízka. S pomocí poznatků z ekopsychologie a
vývojové psychologie si vytipujeme témata environmentální výchovy, která pro ně mohou být zajímavá. A protože o komunikaci jde často až na prvním
místě, vyzkoušíme si prakticky, jak s puberťáky komunikovat o životním prostředí.
Název: Kam teče voda aneb Systém odvodnění města Brna 
Lektor: Martin Ander
Rozsah: 120–240 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Seminář se zaměřuje na systém nakládání s dešťovou a odpadní vodou v Brně. Účastníci se dozvědí, jak fungují jednotná i oddílná kanalizace, jak tento
systém souvisí s čistotou vody v řekách, kde má Brno největší problémy a jakým způsobem je zajištěno čištění odpadních vod v Brně. Seminář lze rozšířit o
základní informace o protipovodňové ochraně města.
Název: Ekologicky a sociálně zodpovědné spotřebitelství 
Lektor: Martin Ander
Rozsah: 120–240 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Prakticky orientovaný seminář otevírající na konkrétních příkladech téma, jakým způsobem může každý člověk ekologicky citlivým uvažováním a
rozhodováním v každodenním životě ovlivnit kvalitu životního prostředí i ochranu přírody a krajiny (biopotraviny, FSC certifikace, místní výrobky, zelená
elektřina, úsporné spotřebiče, chytré způsoby dopravy, fair trade apod.). Seminář je možné realizovat ve dvouhodinové i čtyřhodinové verzi.
Název: Jak na svobodné digitální informace pro EV? 
Lektoři: Jan Trávníček, Jakub Trojan
Rozsah: 270 minut

Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Pro pedagogy je často těžké reagovat na rychlý vývoj moderních technologií a integrovat je do výuky. Jednou z dynamických oblastí je svobodný software
(open source/freeware), který může vzdělávání zlevnit, zefektivnit, obohatit a udělat jej názornějším. Svobodný software hraje důležitou roli také na poli
geografických informačních systémů (GIS). S využitím volně dostupných podkladů a svobodného softwaru můžeme například vytvořit vlastní mapy
libovolného území s rozmanitou tematikou. Workshop seznamuje účastníky s využitím svobodného software při výuce a se základním ovládáním
jednoduchého GIS nástroje, s důrazem na praktické ukázky jeho využití v EV. Účastníkům budou poskytnuty programy, které budou použity při workshopu,
včetně sady volně dostupných dat.
Název: Stručná historie planety Země 
Lektor: Tomáš Miléř
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ
Přednáška podává ucelený pohled na vývoj planety Země od jejího vzniku až po nezvratný zánik v daleké budoucnosti. Účastníci se dozvědí, jak se na Zemi
měnilo podnebí a druhová rozmanitost v průběhu geologických období, jaké jsou podmínky pro život, co život na Zemi ohrožuje, jakou roli zde hraje
člověk, jaké perspektivy má naše civilizace a spoustu dalších zajímavostí o naší modré planetě v překvapivých souvislostech.
Název: Zelené plíce našeho města – péče o městskou zeleň 
Lektor: Martin Ander
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Bez stromů v ulicích či bez parků s lavičkami by si už dnes život ve městě dokázal představit jen málokdo. Význam městské zeleně však není zdaleka jen
estetický. Stromy pomáhají čistit vzduch, tlumí hluk, zadržují vláhu, poskytují stín a jsou domovem pro spoustu užitečných živých tvorů. Také náš vztah k
zeleni ve městech se vyvíjel celá staletí a je užitečné se z historie poučit. Účastníci semináře se tedy nejen dozvědí, k čemu všemu nám ve městě zeleň
slouží, ale zabrousíme i do historie brněnských parků a poodhalíme záludnosti dnešního systému péče o veřejnou zeleň.
Název: Kde končí odpady z naší domácnosti 
Lektor: Martin Ander
Rozsah: 120–240 minut přednášky + exkurze dle domluvy
Forma: přednáška, exkurze
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Účastníci semináře se dozvědí, co se děje se surovinou, kterou ve formě odpadu vyhodíme do koše nebo vytřídíme do speciálních kontejnerů. Papír, PET
lahve, směsné plasty, sklo, hliníkové obaly, kartónové krabice od nápojů, baterie, elektroodpad, textil, kuchyňský či směsný odpad – vše má svou další
cestu, resp. využití. Seminář směřuje k pochopení systému využívání odpadů jako suroviny s cílem podpořit prevenci vzniku odpadu či jeho třídění a

následné materiálové využívání. Seminář je možné doplnit návštěvou dotřiďovací linky a spalovny v areálu městské společnosti SAKO Brno, Sběrného
střediska odpadů nebo linky na zpracování PET lahví.
Název: Sláva a bída informací 
Lektor: Jan Krajhanzl
Rozsah: 240–360 minut
Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop))
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Důležitou součástí environmentální výchovy je poskytování informací o životním prostředí. Platí však ono okřídlené „poznej a chraň“? Jinými slovy,
dokážou informace měnit způsob, jakým se žáci (lidé) chovají k životnímu prostředí? Díky rozsáhlým zahraničním výzkumům se můžeme učit pracovat
s informacemi tak, aby měly z hlediska environmentální výchovy co největší efekt. Budeme se zabývat tím, jakým způsobem různé informace na lidi působí
a co dokážou vyvolat. Probírané poznatky budeme průběžně propojovat s pedagogickými zkušenostmi účastníků a prakticky je použijeme při společných
aktivitách. Při nich se zaměříme na to, podle čeho vybírat informace do výuky a jaká forma poskytování informací přináší největší výukový efekt.
Název: Hormonální látky ve vodách 
Lektor: Martina Jánišová
Rozsah: 120–180 minut
Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: SŠ
Chemické zamoření planety je jednou z aktuálních hrozeb, na kterou upozorňují vědci z celého světa. Na vypouštění toxických látek do okolí se přitom
podílí každý z nás svou každodenní činností. Každý člověk zároveň může ovlivnit množství těchto látek.
Přednáška se věnuje hormonálně aktivním látkám a jejich působení v životním prostředí. Budou popsány příčiny vzniku těchto polutantů, jejich vlastnosti a
působení na organizmy i celé ekosystémy. Dotkneme se také problematiky pravdivosti informací na toto téma v různých zdrojích. Podle přání školy je
možné zařadit ukázky didaktických námětů. Přednáška je určena především učitelům chemie, ekologie a biologie. Účastníci obdrží metodický materiál.
Název: Les přítel člověka – člověk přítel lesa 
Lektor: Jan Libus
Rozsah: 210 minut
Forma: přednáška, terénní exkurze
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Obsahem programu je seznámit účastníky s přístupem člověka k lesu z různých pohledů. Bude prezentován vývoj názoru člověka na les od jednostranného
pohledu (jako na zdroj dřeva) k chápání lesa jako poměrně stabilního ekosystému, plnícího současně mnoho funkcí využívaných člověkem. Účastníci se
seznámí s různými způsoby a přístupy k obhospodařování lesa s důrazem na přírodě blízké hospodaření v lese. Část semináře je věnována krátkému
seznámení s platnými zákony a vyhláškami, které ovlivňují rozhodování vlastníků lesa, jakým způsobem les obhospodařovat. Cílem semináře je navodit
v posluchačích náhled na kultivovaného vzdělaného lesníka jako na spolutvůrce stabilního prvku naší krajiny.
Název: Sítě a střediska ekologické výchovy 

Lektor: Hana Korvasová
Rozsah: 60 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Seminář seznámí účastníky se sítí středisek ekologické výchovy v České republice, popíše aktuální situaci environmentální výchovy a představí organizace a
sítě zabývající se environmentální výchovou (M.R.K.E.V., KEV, TEREZA, Pavučina, Lipka, Rezekvítek, ČSOP, Nadace Partnerství aj.).
Název: Územní plánování a udržitelný rozvoj
Lektor: Martin Ander
Rozsah: 120–240 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Účastníci semináře získají základní přehled o tom, jak funguje proces územního plánování a co je jeho smyslem, jak se do procesu může zapojit veřejnost,
ale i školy (žáci a studenti). Seminář je možno modifikovat pro potřeby konkrétní školy či skupiny škol z jedné oblasti pomocí příkladů z územního
plánování ve vybraném místě. Podle zájmu lze seminář realizovat ve zkrácené nebo prodloužené verzi.
Název: Využití mapových produktů Google pro environmentální výchovu 
Lektor: Jan Trávníček
Rozsah: min. 120 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Dnešní mladá generace, permanentně vystavená digitálním lákadlům, změnila způsob myšlení i komunikace. K zefektivnění vzdělávání může přispět využití
nástrojů preferovaných žáky. Zatímco pro mladší generace je ovládání technologických novinek samozřejmostí, větší část pedagogů má se zvládnutím
moderních technologií problémy. Tento seminář nabízí základní vhled do problematiky, může být rovněž inspirací a rozcestníkem pro další zájemce.
Cílovou skupinou jsou především pedagogové, kteří jsou v oblasti online dostupných mapových produktů na úrovni začátečníků či mírně pokročilých.
Předpokladem jsou základní dovednosti ovládání nástrojů ICT a internetu. Celková délka semináře i odbornost bude nastavena podle požadavků školy.
Účastníci obdrží metodický materiál.
Název: Značení regionálních produktů 
Lektor: Tomáš Kažmierski
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Existuje velké množství označení různých výrobků, které přesvědčují zákazníka o regionálním původu, ekologické nezávadnosti nebo biokvalitě. V řadě
případů však nevíme, jestli výrobek skutečně odpovídá svému označení, nebo zda se jedná pouze o marketingový tah. Orientovat se v této džungli značek
je stále složitější.
Přednáška přináší ucelený přehled o značení českých a regionálních výrobků v České republice. Zmíněny budou výhody i úskalí používání těchto označení,

vysvětleny budou socio-ekonomické a kulturní souvislosti. Účastníci obdrží metodický materiál, který nabízí učitelům jednoduchý a přesto komplexní vhled
do problematiky v dnešní době nepřehledného značení výrobků.
Název: Udržitelné podnikání 
Lektor: Stanislav Kutáček
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: SŠ
V současnosti většina firem, ať už malých rodinných nebo velkých, usiluje o maximalizaci zisku, který se vyjadřuje penězi. Základním principem zde je
„neviditelná ruka trhu“, která vede jednotlivé aktéry k efektivnímu výsledku, k efektivnímu využití vzácných zdrojů v rámci ekonomiky a společnosti.
Orientace pouze na peněžní zisk však může vést k důsledkům, které jsou v přímém rozporu s konceptem udržitelného rozvoje – rozvoje respektujícího
sociální a environmentální aspekty života na planetě Zemi. Při těžbě nerostných surovin dochází k drancování přírody a k útlaku místních komunit, při
výrobě elektroniky nebo oděvů jsou pošlapávána lidská práva.
Přednáška se orientuje na představení současných modelů udržitelného nebo sociálního podnikání. Pokusíme se o nalezení alternativních řešení, které by
zároveň zohlednila nejrůznější externí efekty a vztahy. Účastníci semináře získají stručný přehled hlavních směrů a aktivit, které se snaží o podnikání
zohledňující koncept udržitelnosti. Účastníci obdrží metodický materiál.
C Škola
Název: Místní Agenda 21 – udržitelný rozvoj v praxi 
Lektor: Tomáš Kažmierski
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Přednáška seznamuje se základy udržitelného rozvoje a jeho praktickým využíváním na úrovni měst, obcí a regionů. Účastníci se seznámí s postupem při
zavádění tzv. místní Agendy 21, která pomáhá obcím naplňovat principy udržitelného rozvoje na místní úrovni. Také budou představeny ukázky obcí a
měst, které místní Agendu 21 úspěšně zavádějí, a způsob zapojení školy do procesu realizace MA21.
Název: Jak se vyučují přírodovědné předměty ve světě
Lektor: Eva Trnová
Rozsah: 240–300 minut
Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Zájem žáků o přírodovědné předměty vykazuje klesající tendenci nejen v ČR, ale na celém světě. Výzkumy dokládají, že jednou z hlavních příčin je způsob
výuky přírodovědných předmětů na školách. Protože EVVO je integrována převážně do těchto předmětů, může se to projevit i v oblasti environmentální.

Jako vhodná metoda, která zvyšuje zájem žáků, je doporučována metoda anglicky nazývaná inquiry-based science education (IBSE), v českém překladu
badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání. V teoretické části modulu budou účastníci na konkrétním učivu seznámeni se zásadami této inovativní
metody. Budou představeny zahraniční moduly (přeložené do češtiny) zpracované metodou IBSE, aby účastníci získali náměty pro výuku. V rámci pracovní
dílny si účastníci tuto metodu prakticky vyzkoušejí.
Název: Škola pro udržitelný život 
Lektor: Zdeňka Jičínská
Rozsah: 60 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Neučme se o životním prostředí pouze teoreticky, pojďme je prakticky měnit. Představíme si program „Škola pro udržitelný život“, který spojuje udržitelný
život, Agendu 21 a strategické plánování s průřezovými tématy, rozvojem klíčových kompetencí, projektovou výukou a místně zakotveným učením. Staví
školu do role hybatele změn a propojuje ji s děním v obci či komunitě.
Název: Základní informace o environmentální výchově na školách 
Lektoři: Tomáš Kažmierski, Hana Korvasová
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Přednáška je určena především koordinátorům EVVO na školách, seznamuje se základy environmentální výchovy, s její stručnou historií, legislativou,
strategickými dokumenty a způsobem koordinace na národní a krajské úrovni. Účastníci se rovněž dozvědí, jaká jsou základní pravidla fungování
koordinátorů podle vyhlášek MŠMT a co jsou to tzv. specializační studia v oblasti environmentální výchovy.
Název: Jak připravit úspěšný školní projekt a jak na něj získat peníze 
Lektoři: Tomáš Kažmierski, Hana Korvasová
Rozsah: 240–480 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Vzdělávací kurz bude zaměřen na seznámení se základními pravidly projektového plánování, definování cílů a stanovení účelu projektu a projektových
aktivit. S
rozumitelnou formou se účastníci kurzu seznámí s pojmy projektový cyklus, logický rámec a fundraising. Výstupy budou moci pedagogičtí pracovníci využít
při plánování projektů ve vlastní škole, popř. při získávání finančních prostředků a grantů z dotačních programů nadací, krajů či ministerstev.
Název: Koncepce EVVO, školní program EVVO
Lektor: Dáša Zouharová
Rozsah: 120–240 minut
Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Podle metodického pokynu MŠMT by měla mít škola vytvořený školní program EVVO, který zahrnuje koncepční řešení EV ve škole v oblasti priorit školy,
výchovně-vzdělávacích cílů, metod a forem výuky, organizace a provozu školy, materiálního a finančního zajištění, spolupráce s okolím, pedagogické
způsobilosti a DVPP. Tento seminář seznamuje účastníky se strategickým plánováním EVVO na škole.
Název: Zvířata ve škole 
Lektoři: Šárka Zahradníková, Dana Kellnerová
Rozsah: 130 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Jaký vliv má na dospělé a děti kontakt se zvířaty? Co nám chybí, když o něj přicházíme? Mohou pískomilové nebo rybičky ve škole zlepšit naši
soustředěnost, vztahy k lidem nebo naše předpoklady chovat se odpovědně k životnímu prostředí?
Během semináře zjistíme, co je pravdy na typických přesvědčeních o kontaktu se zvířaty ve výuce. Projdeme otazníky a vykřičníky spojené se zvířaty ve
škole (alergie a fobie, dětské týrání zvířat, úmrtí zvířecího mazlíčka atd.) a rozšíříme si spektrum možností, jak zvířata do výuky zapojit.
Název: Regionální učebnice
Lektor: Dáša Zouharová
Rozsah: 120–180 minut
Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Propojení učiva s konkrétním prostředím je pro žáky motivační a z hlediska požadavků Rámcových vzdělávacích programů i žádoucí. Proto se stále více škol
snaží vytvořit regionální učebnici, která by vycházela z prostředí, ve kterém žáci žijí. Na semináři budou přestaveny různé typy regionálních učebnic pro
základní a střední školy. Na základě úvodního celku bude vedena diskuze o možných formách regionálních učebnic a také o přínosech a úskalích regionální
výuky.
Název: Jak se stát Ekoškolou? 
Lektor: Markéta Navrátilová
Rozsah: 60–180 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Mezinárodní program Ekoškola (Eco-schools) přináší škole metodiku praktických kroků vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků v tématu
environmentálního vzdělávání. Vede žáky ke spolupráci při analýze ekologického stavu školy, plánování i konkrétních činnostech vedoucích k pozitivním
změnám ve škole. Program je nastaven jako systematický sled praktických činností, které žáci mohou přenášet ze školní výuky do své rodiny a
každodenního života.
Název: Cesta ke školní přírodní zahradě a její transformace v přírodní učebnu 
Lektor: Dana Křivánková

Rozsah: 90 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Máte školní zahradu a tak trochu si s ní nevíte rady? Modul Vám ukáže možnosti jejího přetransformování v přírodní učebnu a dalšího rozvoje až po
Ukázkovou školní přírodní zahradu, která by mohla sloužit jako příklad dobré praxe ostatním školám dokonce v mezinárodním měřítku.
Název: Okolí školy plné informací 
Lektoři: Jan Trávníček, Ondřej Šerý, Jakub Trojan
Rozsah: 270 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Účastníci budou na příkladu regionu, v němž žijí, seznámeni s volně dostupnými databázemi a mapovými podklady pro získávání informací o přírodních
složkách (např. geologické složení, podzemní vody atd.), o krajině (historické a současné využívání), o historické a společenské perspektivě (statistiky,
údaje o zaměstnanosti, historii osídlení, vývoji počtu obyvatel apod.), o životním prostředí a jeho ochraně (regulativy, územní plány atd.). Účastníci získají
základní datovou bázi o svém regionu a možnosti regionálních a místních témat pro výuku.
Název: Metodika regionální výuky pro SŠ
Lektor: Jiří Vorlíček
Rozsah: 180–240 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: SŠ
Výuka ve vztahu k regionu je téma, které je v obsahu ŠVP zatím opomíjené. Přitom poznávání místního regionu má pro rozvoj studentovy osobnosti a
budování odpovědného života nezastupitelné místo. Získané informace o regionu by měly být podnětem k zamyšlení a prohloubení vztahu k domovu.
Právě hledání kořenů a odkrývání citových pout je ve středu zájmu regionální výuky. Na středních školách je v současnosti zařazována strohá regionální
faktografie do jednotlivých předmětů, chybí však komplexní propojení. Účastníkům bude představen nový pohled na metodiku poznávání místního
regionu na středních školách, zejména na gymnáziích. Společně budeme přemýšlet nad významem slova region, nad jeho velikostí a také vybereme
modelová místa pro regionální výuku v okolí školy.
Název: Geografické informační technologie v environmentálním vzdělávání 
Lektoři: Petr Horák, Zdeňka Jičínská
Rozsah: varianta A – 60 minut, varianta B – 240 minut
Forma: varianta A – přednáška, varianta B – pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Geografické informační a navigační systémy jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu (především pro gymnázia). Pojďte spolu s námi naplnit tento
mnohdy bezobsažný termín konkrétními činnostmi, které jej promění v mocný a velmi užitečný nástroj, pomůcku a prostředníka k mnoha dalším tématům.
Společně si ukážeme, jak tyto systémy používat, jak s nimi začít ve školách a jaké praktické pomůcky si s jejich pomocí můžeme vyrobit. Zaměříme se na
práci s GIS během týdenního pobytového týdne, na jeho využití v projektové výuce, návaznost na práci s regionem a průzkum konkrétních míst a témat.

Krajina se stává naší laboratoří a GIS praktickým pomocníkem.
Název: Chov zvířat ve školách 
Lektor: Dana Kellnerová
Rozsah: 120 – 180 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Kontakt se zvířaty má velmi kladný vliv na znalosti o přírodě a na chování žáků. Dítě se od živočicha, který je na člověku plně závislý, může naučit rozumět
citům a potřebám druhých, což mu pomáhá také při vcítění se do svých bližních. Děti, které se setkávají se zvířaty, mají vyšší sebeúctu než jejich vrstevníci
bez možnosti takového soužití. Zookoutky mohou zatraktivnit činnost i prostředí školy – rozšiřují nabídku aktivit a díky zajímavým akcím umožňují
propojení života školy s veřejností. Je však třeba znát i úskalí spojená s chovem zvířat. Důležitá je nejen estetika, ale i etika chovů, bezpečnost a hygiena,
volba vhodného prostředí i režimu, a v neposlední řadě znalost legislativy zabývající se ochranou zvířat.
Přednáška je určena zejména vedoucím chovatelských kroužků, učitelům přírodovědných předmětů i třídním učitelům, v jejichž třídách jsou chována
drobná zvířata. Pasáže o legislativě můžou být užitečné ředitelům škol, lze je využít také v hodinách občanské výchovy. V případě zájmu školy je možné
přednášku spojit s praktickou ukázkou chovu živočichů na pracovištích Lipky. Účastníci obdrží metodický materiál.

D Výuka
Název: Jak využít kritické myšlení ve výuce 
Lektor: Markéta Navrátilová
Rozsah: 90–180 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: SŠ
Účastníci v roli „studentů“ absolvují výukový program Klimatizace aneb Něco je ve vzduchu nebo program Není těžký chodit pěšky, případně jejich části.
V rámci programu se seznámí s modelem učení E-U-R a prakticky si vyzkoušejí některé aktivity kritického myšlení (práci s textem, fotografiemi, ukázkami
filmů) a naučí se, jak rozvíjet spolupráci a komunikaci.
Název: Jak na pracovní listy ve výuce environmentálních témat 
Lektor: Aleš Máchal
Rozsah: 120–240 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Využívání pracovních listů ve výuce environmentálních témat přináší řadu pedagogických příležitostí, ale i určitá a úskalí. Prostřednictvím řady konkrétních
příkladů nabídneme některá doporučení pro tvorbu a využívání pracovních listů a společně se zamyslíme i nad způsoby jejich posuzování z hlediska

účinnosti environmentální výchovy.
Název: Botanika všemi smysly 
Lektor: Martina Nejezchlebová
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Botanika nemusí být jen demonstrace jednotlivých druhů rostlin v učebně, kolem školy, na exkurzi nebo výletě. Staňte se na chvíli botaniky a pokuste se
zmapovat rostliny na vybraném území. Rostliny mají široké praktické využití, na které se v dnešní době zapomíná (v kuchyni, v barvířství, pro ruční práce
apod.). A tak si naše bádání nad rostlinami můžeme zpříjemnit. Rostliny si nemusíme pouze prohlížet, můžeme si je i osahat, můžeme k nim přivonět, nebo
je dokonce ochutnat. Vyrobte si s dětmi pomazánku z jedlých planých druhů rostlin nebo si uvařte čaj z bylinek. V první části programu představíme, jak
mohou děti pracovat s rostlinami ve volné přírodě pomocí vlastního mapování vybraných druhů v různých biotopech během průzkumu menšího území. V
druhé části programu nabídneme spíše praktické využití rostlin. V případě zájmu lze obě části od sebe oddělit.
Název: Biotopy naší přírody 
Lektoři: Pedagogové Lipky – pracoviště Lipová
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška
Cílová skupina učitelů: 1. stupeň ZŠ
Seminář je věnovaný metodice výuky o biotopech naší přírody. Zaměříme se na evokační aktivity, jako jsou pohádky a hry, představíme si postupy, jak
s dětmi zkoumat vztahy v ekosystémech, prakticky bádat v terénu a upevňovat poznatky. Vždy se soustředíme také na využívání přírodních zdrojů
člověkem a na jeho vliv na jednotlivé složky našeho životního prostředí. Nebudou chybět nápady na rukodělnou činnost a práci s přírodním materiálem
v kontextu s učební látkou. Program lze přizpůsobit aktuálnímu ročnímu období a zvolit si zaměření semináře na ekosystém lesa, louky, zahrady nebo pole.
Název: Jak roste chléb 
Lektoři: Renata Czelisová, Alena Uhříčková
Rozsah: 120 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 1. stupeň ZŠ
Praktická ukázka výukového programu Jak roste chléb, při které si účastníci vyzkoušejí postup při výrobě pečiva od mlácení obilí, přes mletí až k přípravě
těsta a upečení celozrnných chlebánků. V průběhu programu se účastníci seznámí s pohádkou O kuchaři, který urazil pole, s významem půdy pro člověka a
s jejím ohrožením. Na ukázkách se naučí rozlišovací znaky a využití různých obilovin a seznámí se s jednoduchými hrami k uvedenému tématu.
Název: Toč se a vrť, můj kolovrátku 
Lektoři: Pedagogové Lipky – pracoviště Lipová
Rozsah: 240 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: ZŠ
Seminář je věnovaný původu a zdrojům materiálů našeho oblečení. Vlastním prožitkem nahlédneme do tajů výroby a techniky zpracování přírodních
materiálů. V praktických činnostech vhodných pro práci s dětmi se zaměříme hlavně na využití vlny a lnu. Uvedeme informace o vlivu textilního průmyslu
na životní prostředí. Vyzkoušíme si zpracování vlny (kramplování, filcování, předení) i lnu (lámání, drhnutí, vyčesávání, předení atd.).
Název: Řemesla 
Lektoři: Pedagogové Lipky – pracoviště Lipová
Rozsah: 240 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 1. stupeň ZŠ
Seminář ukáže účastníkům možnosti práce s přírodními materiály ve výtvarné a pracovní výchově. Zabývat se budeme původem materiálů, jejich
obnovitelností, vlastnostmi a historií využití člověkem. Porovnáme různé techniky, jejich náročnost pro děti a představíme si jednodušší i náročnější
výrobky. Seznámíme Vás s našimi zkušenostmi, nabídneme Vám doporučení a kontakty. Seminář lze zaměřit na práci s ovčím rounem, s plody a listy
stromů, se lnem nebo na barvení rostlinami.
Název: Hrátky se Sluncem 
Lektor: Tomáš Miléř
Rozsah: 240 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ
Seminář představuje sadu aktivit, při kterých žáci zkoumají Slunce, jeho pohyb po obloze, vlastnosti slunečního záření a atmosféry. Jde o jednoduchá
měření a pozorování využívající poměrně dostupné pomůcky a měřicí přístroje. Přípravu některých experimentů lze provádět ve třídách. Některé aktivity
je vhodné realizovat formou projektu, jiné jako laboratorní nebo terénní cvičení. Zabýváme se také využitím slunečního záření jako zdroje energie k výrobě
elektřiny, ohřevu vody a přípravě pokrmů.
Název: Bloková výuka jako forma tematické výuky 
Lektor: Jiří Vorlíček
Rozsah: 120 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ
Bloková výuka je založena na integraci více předmětů do jednoho vyučovacího bloku, kterého se účastní žáci věkově odlišných skupin. Rozvíjejí samostatný
přístup k řešení problémů, smysl pro spolupráci i zodpovědnost za své učení. Díky otevřenému dynamickému přístupu sociálního učení, který se zaměřuje
na prožitky a životní zkušenosti, pocítí žáci vnitřní motivaci objevovat něco nového. Účastníci si prakticky vyzkoušejí práci v jednom z tematicky
zaměřených bloků, v němž se seznámí s principy blokové výuky. V závěrečné diskuzi rozebereme základní předpoklady integrované tematické výuky a
jejich využití pro školní praxi.
Název: V zeměpise prakticky jinak 

Lektor: Jiří Vorlíček
Rozsah: 90–180 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Zeměpis je svojí podstatou přímo předurčen k prolínání několika oborů. Seminář nabízí širokou plejádu metod založených na sociálním učení a aktivních
metodách poznávání. Jedná se většinou o metody, projekty i hry a aktivity, jejichž cílem je nejen naplnit obtížně hodnotitelné komunikativní, sociální,
učební a pracovní kompetence, ale také podpořit vytváření mentálních programů, které žáci využijí v interakcích osobního života. Mnohé metody vedou
k přehodnocení způsobů hodnocení. Z některých vyplývá nevhodnost klasifikovat výsledky, a to především z důvodu, že známkování jen těžko podporuje
vnitřní motivaci ke vzdělávání a jediný mentální program, který se zabudovává do mozku dítěte, je takový, že se učí pro známky. Postavení učitele přechází
z klasické role do role manažerské a organizační.
Účastníci semináře si prakticky vyzkoušejí různé metody výuky s následnou diskuzí nad jejich hodnocením i riziky.
Název: Investiční záměr jako environmentální problém 
Lektor: Dáša Zouharová
Rozsah: 180 – 240 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: SŠ
Konkrétní případy z okolí naší školy lze využít jako modelové příklady environmentálních problémů ve výuce. Jednou z možností představení takové
události je simulační hra. Touto formou lze žáky seznámit nejen s případem samotným prostřednictvím vlastního prožitku, ale také s legislativními
nástroji, které nabízejí občanům možnosti aktivně se zapojit do rozhodování o životním prostředí. Simulace projednávání konkrétního případu jedné obce j
příležitostí k osvojení praktických dovedností, které může žák uplatnit později v osobním životě. Účastníci obdrží metodický materiál, který obsahuje
odkazy na zákony a jiné snadno dostupné a pochopitelné zdroje.
Název: Přírodovědné projekty 
Lektor: Eva Trnová
Rozsah: 240–360 minut
Forma: přednáška, pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Problematika projektové výuky je v souvislosti se školními vzdělávacími programy stále více diskutována. V semináři bude v úvodní teoretické části
vysvětlena podstata projektové výuky a uveden přehled různých typů projektů. Na konkrétních projektech se účastníci seznámí s postupem při plánování,
realizaci a hodnocení. Účastníkům budou předloženy ukázky různých projektů, aby získali náměty pro výuku. V rámci pracovní dílny si ve skupinách
naplánují vlastní projekt, na kterém si prakticky ověří získané teoretické poznatky. V případě zájmu bude uvedena ukázka netradičního přírodovědného
mezinárodního projektu, jehož realizace umožňuje propojení přírodních věd s výukou angličtiny a je silně motivační. Projekt byl realizován v prostředí eTwinningu, proto mohou účastníci získat i nové informace o této možnosti spolupráce se zahraničními školami.
Název: Co se děje v lese? 

Lektor: Pedagogové Lipky – pracoviště Jezírko
Rozsah: 180–240 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: ZŠ
Program nabízí ucelenou představu o základních funkcích lesa. Během pobytu děti nahlédnou do nejrůznějších dějů probíhajících v lese. Vyzkoušejí si roli
vědců při botanickém i zoologickém průzkumu a odhalí vztahy a vazby v lesním ekosystému. Prozkoumají, k čemu les slouží a co by jeho hodnotu mohlo
ohrozit.
Název: Navrhni svůj ekodům 
Lektoři: Pedagogové Lipky – pracoviště Rychta
Rozsah: 240 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: SŠ
Dobře zateplený, šetrně osvícený, harmonicky zasazený v krajině, využívající dešťovou vodu. To všechno mohou být asociace, které nás napadnou při slově
ekodům. Pochopit veškeré dopady našeho bydlení na životní prostředí a aplikovat šetrné technologie do výstavby nebo rekonstrukce domu může být pro
laika značně komplikované. V této dílně, která je příkladem projektové práce, vytvářejí žáci návrh rodinného domu se sníženým negativním dopadem na
životní prostředí, krajinný ráz a zdraví obyvatel. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými fázemi projektové práce, během kterých žáci pracují ve
skupinách, vyhledávají informace a používají je v praxi, rozdělují si práci v týmu a prezentují svůj návrh ostatním. Rovněž je představen postup hodnocení
práce na základě jasně stanovených kritérií. Účastníci obdrží metodický materiál.
Název: Krajina a lidé
Lektor: Lenka Kvasničková
Rozsah: 120 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: 2.stupeň ZŠ a SŠ
Stále častěji jsme vystaveni situacím, které kladou vysoké nároky na naši občanskou aktivitu a angažovanost zejména v oblasti změn v našem
bezprostředním okolí. Proč je důležité vzdělávat děti v tématu krajiny a jak v nich probudit zájem o dění nejen v jejich obci? V průběhu dílny nás čekají
skupinové aktivity, vyzkoušíme si práci s pomůckami a publikacemi Lipky určenými k výuce o krajině a prožijeme si část výukového programu Krajina a lidé.
Název: Mediální výchova ve škole 
Lektor: Miroslav Obrátil
Rozsah: 120 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ
Mediální výchova rozšiřuje didaktické postupy učitelů o nové možnosti. Tyto metody nacházejí uplatnění nejen ve specializovaných předmětech, ale jsou
postupně přijímány také učiteli klasických předmětů. Vybočení ze zaběhnutých stereotypů však není jednoduchá cesta.
Seminář je určen pedagogům zavádějící průřezové téma mediální výchova do vyučování, ale i těm, kteří chtějí prvky mediální výchovy obohatit své metody

práce. Účastník si prakticky vyzkouší inspirativní aktivity a cvičení, představeny budou rovněž časově náročnější možnosti tvorby projektů.
Název: Ekologické zemědělství 
Lektor: pedagogové Lipky
Rozsah: 120 - 180 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: SŠ
Vytvořit pro žáky poutavou a srozumitelnou vyučovací hodinu zabývající se tématem ekologického zemědělství může být velkou výzvou i obtížně
rozlousknutelným oříškem. Praktická dílna je návodem na realizaci učebního celku na toto téma, popisuje smysluplně navazující aktivity, které by měly být
učitelům dobrým pomocníkem, základem či alespoň inspirací, jak ekologické zemědělství zařadit do výuky. Jednotlivé aktivity, které si účastníci prakticky
vyzkouší, vedou k zamyšlení nad principy a hodnotami rozdílných přístupů k produkci potravin a nad jejich dopady na životní prostředí. Dílna je vhodná
především pro učitele zemědělských oborů, biologie, ale i zeměpisu. Účastníci obdrží metodický materiál.
Název: Globální nerovnosti 
Lektor: pedagogové Lipky
Rozsah: 120 - 180 minut
Forma: pracovní dílna (workshop)
Cílová skupina učitelů: SŠ
Naše závislost na moderní technice i vysoký životní styl má spojitost s mnoha problémy v rozvojových zemích. Demokratická republika Kongo je vhodným
ilustrativním příkladem nerovnosti dnešního světa. Ačkoli je nám tato země vzdálená, můžeme si díky konkrétním situacím uvědomit svoji provázanost
s jednotlivými problémy. Dílna nabízí paletu příkladů dobré praxe, které mohou vést ke zmírnění globálních nerovností a naznačují tak možnosti žádoucího
udržitelného rozvoje. Předložené aktivity mohou být současně modelovým příkladem využití aktivizačních metod různých učebních stylů a prostředků.
Účastníci obdrží metodický materiál.
F Exkurze a terénní cvičení
Název: Projektový den s mokřadem 
Lektoři: Zdeňka Jičínská, Petr Horák
Rozsah: 120 minut
Forma: přednáška a terénní cvičení
Cílová skupina učitelů: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Kdo žije v mokřadu? Dá se plést z rákosu? Co je to kořenová čistírna? Špiní mokřad vodu? Jak poznám v praxi, že je voda znečištěná, a jaké zařízení je
nejlepší k lovu vodních bezobratlých? A nebylo by vlastně lepší udělat místo rybníčku golfové hřiště? V průběhu programu se pokusíme odpovědět
postupně na všechny otázky. Předvedeme ukázku praktického využití místní lokality u rybníčku k výukovým účelům s možností odlovu bezobratlých nebo
stanovení některých chemických parametrů vody.

Název: Život pod lupou 
Lektor: Markéta Navrátilová
Rozsah: 90–120 minut
Forma: terénní cvičení
Cílová skupina učitelů: ZŠ
Jak podporovat nadšení dětí při lovu a zkoumání drobných živočichů a nepěstovat v nich strach a odpor, se kterým se často můžeme setkat u dospělých?
Nejlépe seznámením s těmito často neoblíbenými a mnohdy i neznámými živočichy. V modulu si účastníci při terénním pozorování vodních, popř. půdních
bezobratlých živočichů prakticky vyzkoušejí jejich lov a určování.



Tvorba modulů, které jsou označeny symbolem
, byla podpořena projektem Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který
realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.



Tvorba modulů, které jsou označeny symbolem , byla podpořena projektem Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy (reg. č. CZ.1.07/1.100/14.0151), který
realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

