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CENA zdarma 

KONTAKT Veronika Šancová, E: veronika.sancova@lipka.cz 

SÍLA  
INSPIRACE I 
PREZENČNÍ SEMINÁŘ 
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Pro zaměstnance Lipky 

Za životními volbami velmi často stojí konkrétní inspirativní osobnosti nebo situace. Inspirace je 

pro nás motorem k učení, aktivitě i inovaci a přímo nakopává podnikavost.   

Aktivní vyhledávání inspirace přispívá k rozvoji podnikavých kompetencí a je jen na nás, jestli ji 

kolem sebe necháme prosvištět, nebo ji dokonale vytěžíme. Věděli jste, že se dá všímavost k 

inspiraci trénovat a že je možné využít ji v pedagogické praxi nejen směrem k našim svěřencům, 

ale také pro nás samotné? 

Lektorka: Veronika Šancová 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

Akce je podpořena v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Žadatelem je Jihomoravský kraj. 

https://www.lipka.cz/eprihlasky?idc=1621&kod=1176
mailto:veronika.sancova@lipka.cz
http://www.lipka.cz


L
IP

K
A

 —
—

—
 S

E
M

IN
Á

Ř
 

INFO  Na akci 

› si ukážeme, kde všude inspiraci hledat, 

› jakých parametrů, které souvisí s podnikavostí si všímat, 

› jaké mohou být konkrétní aktivity pro nás i pro děti, kterými můžeme pod-

pořit všímavost k inspiraci. 

› se zamyslíme nad tím, že inspirace je obousměrná – není to jen něco, co k 

nám přichází, ale také něco, co z nás vychází. 

› si zažijeme, jak se dá vytěžit inspirativní místo 

› a hlavně se potkáme s inspirativní osobností, která propojí podnikavost a 

EVVO. 
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