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POKRAČOVÁNÍ ÚVODNÍHO ŠKOLENÍ 

LEKTORŮ EVP BUDE ZAMĚŘENO 

NA KOMUNIKACI VE VÝUCE, PRÁCI 

S HRANICEMI, PRAVIDLY A ZPĚTNOU 

VAZBOU.  

Přiblížíme si, jak funguje náš mozek, a 
odhalíme souvislosti mezi naším vnímáním a 
kvalitou našeho pedagogického působení. 
Zabrousíme do psychologie, na teorii budou 
navazovat praktické bloky. Seminář bude 
veden zážitkovou sebezkušenostní formou.  

Lektoři: Lenka Kvasničková, Jiří Nešpor. 

V přihlášce si můžete objednat bezmasý 
oběd zdarma.  

Hlaste se do 6. listopadu 2019. 

 

 

 
 
 
 

LIPKOVÉ 
ZÁKLADY II 

Seminář pro pedagogy Lipky a její externisty. 

14.–15. LISTOPADU 2019  
ČTVRTEK 9.00‒15.30, PÁTEK 9.00‒15.30 HODIN / PRACOVIŠTĚ KAMENNÁ 

 

PŘIHLÁŠKA: Vyplňte elektronickou přihlášku. 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 0 Kč – akce je určena pouze pro pedagogy Lipky a její externisty 

KONTAKTNÍ OSOBA: Jiří Nešpor, T: 725 508 019, E: jiri.nespor@lipka.cz 

 

https://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=784
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PROGRAM SEMINÁŘE 
 
ČTVRTEK 14. LISTOPADU 

 jak funguje lidský mozek, a proč se někdy chováme, jako bychom přišli z pravěku 
 kdo je sebe-vědomým pedagogem a jak se jím stát  
 co jsou potřeby, emoce, a jak na ně 
 první pomoc při silných emocích 
 jak s dětmi (i učiteli) mluvit upřímně a přitom efektivně a s respektem 
 co jsou komunikační rušičky a co dělat, když se míjíme 
 nácvik otevřené komunikace krok za krokem 

 

PÁTEK 15. LISTOPADU 
 reflexe a zpětná vazba jako nástroje výchovy, vzdělávání a osobního rozvoje 
 popisná zpětná vazba a děti 
 Johariho okno a naše sociální vědomí 
 jak na zpětnovazební dotazníky ve výukových programech 
 jak zajišťovat bezpečné klima ve skupině 
 jak na konflikt „normy versus pravidla“ 
 proč některá pravidla fungují a některá ne  
 jak vytvářet skupinová pravidla společně s dětmi 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Pro maximální přínos semináře a nerušený skupinový proces je důležité, abychom 
jednotlivé bloky začínali a končili společně. Proto si prosím denní program ve čtvrtek a 
v pátek naplánujte tak, abychom mohli společně začínat v 9:00 hodin (od 8:30 bude 
přichystáno občerstvení) společným přivítáním a úvodem do skupinové práce a 
rozloučili se společně v 15:30 po závěrečné společné reflexi.  
V pátek program sestává ze dvou bloků, pokud si přejete absolvovat jen jeden z nich, 
kontaktujte, prosím, lektory. 

 
O LEKTORECH: 
Lenka Kvasničková 
Jsem lektorka a pedagožka, moje pracovní zkušenosti zahrnují přes 8 let 
pedagogického působení na Lipce a 2 roky v Moravian Science Centre Brno, dále 
vedení dětské skupiny v Dětském lesním klubu Kvítek, lektorování na zážitkových 
akcích pro mládež a dospělé a vedení dílen a seminářů pro pedagogy. Kromě studia  



 

 

LIPKA — ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVIŠTĚ KAMENNÁ, Kamenná 20, 639 00 Brno | T: 543 420 823 | kamenna@lipka.cz | www.lipka.cz/kamenna 

 
Krajinného inženýrství na MENDELU v Brně jsem absolvovala Doplňující pedagogické 
studium a řadu kurzů a seminářů s tématikou pedagogiky, psychologie, komunikace, 
kritického myšlení a další. V současnosti jsem v polovině pětiletého sebezkušenostního 
Výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje. 
 
Jiří Nešpor 
Vystudoval jsem ochranu ŽP na UP v Olomouci a Rozšiřující studium učitelství biologie 
a geologie na UK v Praze. Zkušenosti v environmentální výchově jsem sbíral postupně 
na Ekocentru Chrpa v Uherském Brodě, Toulcově dvoře v Praze a na Lipce v Brně, kde 
nyní působím již 14. rokem. Vedle výukových programů, kroužků, výprav a táborů se 
věnuji lektorování seminářů pro pedagogy, konzultacím a mentoringu ve školách, 
školení lektorů EV, pedagogů volného času a VŠ výuce. 

 
 
 


