
 
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „PŘÍRODA JAKO TŘÍDA I UČEBNICE“ 

 

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. 
 

 

 

Seminář seznámí účastníky s přínosy výuky ve venkovním prostředí. Pomůže překonat zábrany a poradí, jak vše 

zorganizovat, aby se nenarušil běžný chod školy. Představí užitečné výukové metody (např. kooperativní výuka, 

didaktická hra, projektová výuka) a nabídne kuchařku zajímavých terénních aktivit. Nakonec představí Místně zakotvené 

učení – jak učit v místě a místně, jak propojit  konkrétní téma z RVP s konkrétní lokalitou v okolí školy. Seminář lze 

tematicky a obsahově přizpůsobit dle cílové skupiny přihlášených. Vhodný je jak 

pro pedagogy MŠ, ZŠ ale i středoškolské pedagogy. V případě většího zájmu o 

seminář a různorodost cílové skupiny přihlášených seminář rozdělíme. 

 

Místo konání: Skautská základna Mentaurov - Mlýnská, 412 01 Litoměřice 

Termín konání: 13. 10. 2020, 8 vyučovacích hodin + přestávky (8:30 - 16:00) 

 

 

 

 

 

 

Náklady na seminář jsou hrazeny z projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad“ a je tedy 

pro účastníky zcela zdarma. V případě zájmu bude zajištěna doprava. 

 

Z organizačních důvodů prosíme všechny zájemce, aby se hlásili nejpozději do konce září na email 

katerina.pecharova@maspodripsko.cz nebo na tel. 721 828 292. Do emailu uveďte Vaše jméno, příjmení, organizaci a 

případný zájem o zajištění dopravy. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            S pozdravem 

 

Ing. Kateřina Pecharová 

katerina.pecharova@maspodripsko.cz 

+420 721 828 292 
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PROGRAM 
 

1. PŘIVÍTÁNÍ VENKU (45 minut)  

navození pohodové atmosféry, naladění na práci v terénu 

 

2. PRŮZKUM MEZI UČITELI (55 minut) 

Co si myslí o terénní výuce, co o ní vědí, co sami dělají, jaké vnímají překážky, jaká pozitiva, co očekávají od semináře. 

 

PŘESTÁVKA (20 min) 

 

3. VENKOVNÍ AKTIVITY (35 minut) 

první praktické ukázky 

 

4. PROČ JÍT VEN (60 min) 

motivace 

 

OBĚD (45 min) – BUDE ZAJIŠTĚN 

 

5. JAK TO ZORGANIZOVAT (20 minut) 

Praktické náměty jak ve školním rozvrhu najít čas pro výpravy do terénu, jak vše zorganizovat v rámci školy, jak se 

domluvit s kolegy a především jak “kvůli výletům nebýt pozadu s látkou”. 

 

6. METODY A AKTIVITY (60 min) 

Lektoři učitelům představí (a prakticky s nimi vyzkouší) základní metody, které je žádoucí využít při projektovém způsobu 

výuky. Velký důraz budou klást na práci ve skupinách. 

 

PŘESTÁVKA (15 min) 

 

7. MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ (MZU) 65 min 

 

8. ODMĚNA VE VĚŽI + REFLEXE U OHNIŠTĚ (20 min) 

 


