AKCE A KURZY PRO PEDAGOGY
semináře

dílny

konference

exkurze
www.lipka.cz/pro-pedagogy

�kt�ální in�ormace� podrobnos� o akcích a přihlášky naleznete na

.

Vysvětlivky k nabídce a cenám:
Cena uvedená u jednotlivých akcí pla� pro pedagogy,
nepedagogům bude navýšena o DPH (s výjimkou akcí bez akreditace).
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17. 1. 2023
8.30–16 h
Kamenná, Brno

�������� ����
�������

800 Kč

MŠ,
1. st. ZŠ,
ŠD, PVČ

Chcete se s dětmi hlouběji seznámit s tema�kou vody? Jak na to se dozvíte na
prak�ckém semináři, kde bude představena publikace Studánky víly Rozárky – víla
nás zavede k deví� studánkám, z nichž každá má své tajemství.

9. 2. 2023
9–15 h
Kamenná, Brno

��� �� ������� �����

1 200Kč

ZŠ, SŠ

Je toho tolik, co musí žáci ve školách probrat – objevte s námi strategie, jak objem
učiva účinně zredukovat a vytvořit prostor pro to, co je důležité. Projdeme konkrétní příklady z různých předmětů a budeme přemýšlet o aplikaci do vaší výuky.
Inspiruje nás pedagožka ze ZŠ Rousínov Hana Pivečková.

17. 2. 2023
8.30–12.30 h
Jezírko,
Soběšice

����� ��� �����

zdarma

ZŠ, ŠD,
PVČ
(JMK)

Chcete s žáky ku�t, podporovat jejich tvořivost a samostatnost? Nabídneme vám
desítky námětů jak vyrábět pěkné a prak�cké věci v dílně i bez ní, jak využívat
přírodní i odpadní materiály a rozvíjet manuální i podnikavé dovednos�.
Několik ak�vit si sami prak�cky vyzkoušíte.

21. 2. 2023
8.30–16 h
Kamenná, Brno

�������� ���������
�� �����

1 000 Kč

MŠ, ZŠ,
ŠD

Všichni chceme, aby dě� do školy chodily rády a cí�ly se spokojené. Aby spontánně projevovaly své názory a pocity, nebály se chybovat, ak�vně se zajímaly
o dění kolem sebe, cí�ly se být platným členem skupiny a zažívaly úspěch.
Lektorka Zdeňka Štefanidesová nám poradí, jak na to.

7. 3. 2023
8.30–16 h
Kamenná, Brno

����� ������

800 Kč

MŠ,
1. st. ZŠ

Metodika Luční školka seznamuje s drobnými živočichy, které můžeme snadno
pozorovat všude kolem nás – v trávě, půdě, potoce. Přibližuje i jejich přirozené
prostředí a funkci v ekosystému. Seznámíme se také s přírodními zahradami, které
poskytují živočichům vhodné prostředí k životu a nám výborné výukové možnos�.

30. 3. 2023
8.30–16 h
Jezírko,
Soběšice

�������� ������

260 Kč

ZŠ, SŠ

Přijďte si osahat principy a prostředky dlouhodobé výuky venku, prak�cky vyzkoušet vybrané metody a pomůcky a vytvořit si představu o začlenění učení venku
do svého předmětu či školy. Zapojení do vznikající sítě Venkovních učitelů vám
pomůže – získáte základní sadu pomůcek a metodickou podporu Lipky.

18. 4. 2023
9–16 h
Kamenná, Brno

��� ����� ����������

1 200 Kč

ZŠ, SŠ,
ŠD, PVČ

Lektor Učitele naživo Michal Dubec nás seznámí s �m, jak funguje manipulace
v komunikaci (skrytá agrese a skrytá pasivita) a jak na ni účinně reagovat.
Procvičíme rozpoznání manipulace v komunikaci s kolegy či rodiči. Budeme se
věnovat i automanipulacím, kvůli kterým často děláme věci, které dělat
nechceme a následně si to vyčítáme.

– akreditováno MŠMT
PVČ – pedagogové volného času
MM – cena pro členy sítě Mrkev/Mrkvička
ãÙÃ°ÄÃ°ÝãÊ
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4. 10. 2022
9–15 h
JMK, Cejl, Brno

�����
� ������� ������

zdarma

MŠ, ZŠ,
ŠD

Na konferenci si posví�me na emoce a jejich spojitost s duševním zdravím –
práci s emocemi, vztah k sobě, budování vztahů dě� i pedagogů, komunikaci školy
a rodiny, a také na postupy, jak předcházet nega�vním jevům.

5. 10. 2022
9–15 h
Kamenná, Brno

������ �������
� ��������

zdarma

MŠ, ZŠ,
SŠ, ŠD

Chcete, aby vaši žáci uměli zlepšovat svět okolo sebe? Mezinárodní program
Ekoškola vám ukáže, jak na to. Seznámíte se s metodikou 7 kroků. Zjis�te, jakými
tématy se v Ekoškole jde zabývat a jak je zapojit do výuky. Inspirujete se ak�vitami
Ekoškol z celé republiky.

10. 10. 2022
9.30–17.30 h
Kamenná, Brno

100 �����
����� ��� �����

1 500 Kč

MŠ,
1. st. ZŠ,
ŠD

Chcete učit venku, ale váháte KDE? Chybí vám venkovní učebna či výukové prvky?
Přestaňte přehlížet místa kolem vás a objevte, jak je zapojit do výuky, co nekupovat a raději vyrobit s dětmi, jak snadno využít své nejbližší okolí a díky tomu učit
efek�vněji.

11. 10. 2022
8.30–16.30 h
Kamenná, Brno

��� �����
���� ������ �����

1 500 Kč

MŠ,
1. st. ZŠ,
ŠD

S lektorkou Jus�nou Danišovou zjis�me, že u každého dítěte vypadá volná hra
jinak. Objevíme katalog hraček a her, které nabízí sama příroda, jak snadno lze propojit hru s učením, zjis�me, jak zřídit venkovní dílnu či ateliér a odhalíme zloděje
svobodného hraní.

31. 10. 2022
8.30–16 h
JMK, Cejl, Brno

���������� ��������: 900 Kč /
800 Kč
�� ���� �������
MM
���������

MŠ,
1. st. ZŠ,
ŠD, PVČ

Konference s pod�tulem ��������� � ���� � ������� � ������������� ��� cílí na
téma potřeb dě�, mezi které patří především kontakt s přírodou, svobodná hra,
hraní s hudbou a rytmem a bezpečné prostředí.

27. 4. 2023
8.30–16.30 h
Kamenná, Brno

�� ��� ������

1 500 Kč

MŠ, ZŠ,
SŠ, ŠD

2. 11. 2022
8.30–16 h
Kumst, Údolní,
Brno

���������� �����:
���������� �����

900 Kč /
800 Kč
MM

ZŠ, SŠ,
PVČ

Naléhavost změny klimatu vede obce a města k novému přemýšlení o svém rozvoji – jak reagovat na nízkouhlíkovost, jak se adaptovat na horká léta či jak zvyšovat
městskou biodiverzitu? Představíme vám konkrétní projekty a výzvy, do kterých se
můžete zapojit s žáky.

Jak pečovat o půdu a chránit ji před erozí? Jak půdu zúrodňovat podle principů
přírodního zahradničení? Na semináři se naučíte správně kompostovat, mulčovat
i zeleně hnojit. Odhalíte principy koloběhu živin v půdě a dozvíte se, proč jsou
živočichové nenahraditelnou součás� zdravé půdy.

5. 5. 2023
8.30–12.30 h
Lipová, Brno

�������� ������
� ���� � �������

zdarma

ZŠ, ŠD
(JMK)

4. 11. 2022
8.30–15 h
Waldorfská ZŠ,
Brno

�����
���� ����������

1 500 Kč

MŠ, ZŠ,
ŠD

Z voňavého dřeva si vyrobíme lžíci nebo malou misku tak, abychom nově nabyté
zkušenos� byli schopni předat dětem. Zaměříme se na umělecké zpracování
výrobků pomocí tradičních ručních nástrojů jako sekera, hoblík, dláto, nůž.
Povíme si, jak propojit práci se dřevem s environmentální výchovou.

Prak�cký seminář nabídne inspiraci, jak si s žáky vytvořit výtvarný kufřík ohleduplný k přírodě a jak �m podporovat jejich krea�vitu a podnikavost. Vyrobíte si tuše
z rostlin, štětce, hliněné pastely, přírodní lepidla a další pomůcky k výtvarnému
tvoření.

10. 5. 2023
8.30–16 h
Kamenná, Brno

����� ��������
�����

1 500 Kč

1. st. ZŠ

9. 11. 2022
9–16 h
Kamenná, Brno

��� �� �����������
����� �� �����

800 Kč

ZŠ, SŠ,
PVČ

Změna klimatu, nízkouhlíková budoucnost a adaptace ve městech i krajině – tato
témata hýbou světem a žáky zajímají. S učiteli ze tří vybraných škol jsme promýšleli, jak je zařazovat do výuky, a nápady pak s žáky realizovali. Vzniklé materiály,
ověřené zdroje i �py na konkrétní ak�vity nyní nabízíme dalším pedagogům.

Výuka venku nabízí skvělé možnos� pro výuku jazyků, matema�ky a samozřejmě
i přírodovědy či vlas�vědy – nechte se inspirovat! Vytvoříte si geometrické obrazce
či slovíčkovou mandalu, objevíte zahradní poklad i netradiční bingo. Ak�vity jsou
nenáročné na pomůcky a snadno realizovatelné i na plácku v okolí školy.

19.–21. 5. 2023
CHKO
Železné hory

���������� ������
��������� ���

bude
upřesněna

MŠ, ZŠ,
SŠ, ŠD,
PVČ, aj.

Již tradiční třídenní exkurze nejen pro učitele. Spolu s odborníky a lokálními
průvodci nahlédneme do krás a tajů CHKO Železné hory.

15. 11. 2022
8.30–16 h
Kamenná, Brno

���������
�������������
�������

800 Kč

ZŠ, SŠ,
PVČ

Poučme se z příběhu lidí, kteří žili na ostrově Rapa Nui! Nová metodika přináší
náměty, metody a způsoby přemýšlení, jak provázet žáky v složitém a kontroverzním světě a vést je k ak�vnímu jednání ve prospěch druhých či společnos�.
Mnoho ak�vit si během semináře vyzkoušíme.

17.–21. 7. 2023
Rychta,
Krásensko

������������
������� �����������

4 000 Kč

ZŠ, SŠ,
PVČ

Přijďte si oživit a doplnit znalos� z terénní přírodovědy! Zaměříme se na determinaci jednotlivých druhů organismů, ekologické vazby, výuku v terénu i pomůcky.
Botanický, ornitologický, entomologický a geomorfologický blok doplní další oblas�
jako lesnictví, mechorosty, sinice a řasy, pavouci, pobytová znamení, rekul�vace aj.

30. 11. 2022
9–16 h
Kamenná, Brno

����� ����� 2.0

1 600 Kč

ZŠ, SŠ,
ŠD, PVČ

Kurz první pomoci máte za sebou, ale chcete si dovednos� procvičit?
Na prak�ckém workshopu se záchranářkou Pavlou Švecovou projdeme řadu
modelových situací, ve kterých si na vlastní kůži vyzkoušíte péči o zraněné,
komunikaci ve vypjatých chvílích, a také prožijete pocity zraněných.

31. 7. –
4. 8. 2023
Horská Kvilda

������ –
������ ������
������

3 000 Kč

specializační
studium

Terénní exkurze zejména pro pedagogy, absolventy Specializačního studia pro koordinátory EVVO, kteří se chtějí hlouběji seznámit s tema�kou NP Šumava, zapojit se
do revitalizace rašeliništ a potkat se navzájem.

1. 12. 2022
9–16 h
Kamenná, Brno

����� �� ����� ����
� �������

1 500 Kč

ZŠ, SŠ

Jak reagovat na chybu, aby to podpořilo další učení dě�? Jak a proč vůbec zjišťovat
příčiny žákovských chyb? A jak se v naší výuce odráží náš vztah k chybě? Učitelky
a zkušené lektorky Jana Stejskalová a Bára Heřmanová nabízí inspiraci k práci
s chybou s využi�m konkrétních ukázek žákovských prací.

21.–25. 8. 2023
Rychta,
Krásensko

����� �����
�������� ����� –
�� ������� ��������

4 000 Kč

ZŠ, SŠ,
ŠD, PVČ

Učení venku má mnoho výhod, ale pojí se i s obavami, jak zorganizovat čas, jak
zvládnout učivo, kde všude se dá učit apod. Ukážeme si prak�cké �py pro rozjezd
výuky venku a seznámíme se různými metodami a formami, které pomáhají překonat první překážky. Doporučujeme pro dvojici pedagogů z jedné školy – ve dvou
se výuka venku lépe plánuje i uskutečňuje.

6. 12. 2022
13–15 h
online

����� �����
� ��������

zdarma

MŠ, ZŠ,
SŠ, ŠD

Inspira�vní webinář pro všechny Ekoškoly. Jak udržet a mo�vovat Ekotým?
Co se osvědčilo v praxi na zkušených Ekoškolách? Na webináři bude prostor otevřít
témata, která vás zajímají.

srpen 2023
Lipová, Brno

�������� ����

bude
upřesněna

MŠ, ZŠ,
ŠD

Těšte se opět na tvoření ohleduplné k přírodě, sdílení zkušenos� i environmentální
témata! Konkrétní náplň akreditovaného programu bude v průběhu roku upřesněna na webu Lipky.

