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Listopad/prosinec 2019



Přejeme příjemné čtení a těšíme  se na shledanou v roce 2020!
 

Za tým ŠUŽ a MZU
 

Karin Richterová
Středisko ekologické výchovy SEVER -  národní koordinátor programu

ÚVODNÍK
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
se zpozděním vám posíláme další newsletter programu Škola pro udržitelný život a místně zakotveného učení. Tentokrát je to již poslední číslo
roku 2019, ale nebojte se, v roce 2020 od nás dostanete další várku novinek, inspirace a nápadů. (Skoro) uplynulý kalendářní rok vám jistě přinesl
mnoho starostí, ale i radostí, nadějí a nových zážitků. Doufáme, že rok nadcházející pro vás bude ještě příjemnější, že své žáky nebudete učit, ale
provázet a při společných dobrodružstvích objevíte spoustu zajímavého. Hodně štěstí při vaší cestě v roce 2020.
 
Co jsme pro vás tentokrát připravili? Jako vždy je to nejprve přehled dění v ŠUŽ  a MZU, dozvíte se o personálních změnách v koordinaci sítě ŠUŽ a
MZU, nové metodice programu ŠUŽ s názvem "Cesta labyrintem ŠUŽ" a o novém projektu "Učíme se péčí o místo", který nám pomůže při dalším
rozvoji ŠUŽ a MZU. V sekci Příležitosti je tentokrát hned několik možností jak se zlepšit v komunikaci s kolegy a jak zlepšit své dovednosti potřebné
pro "průvodcování" žáků a spolupráci s kolegy, např. "Koučovací výcvik", "Aktivizující formy výuky" atd. Dále naleznete několik zajímavých
nabídek ze středisek na vzdělávání - např. zážitkové kurzy na klíč "Kurzy pro všechny", online kurzy "Jak učit o změně klimatu?" a "Učíme se
venku", "Pojmové mapy v pedagogické praxi", vědecko-populární přednášku "Efekt motýlích křídel" či "Vedení reflexí", "Formativní hodnocení"
a další zajímavé semináře.  V Inspiraci naleznete odkazy na portál plný krátkých filmů, odkazy na zajímavé články k environmentálním tématům,
publikace a tipy z portálu RVP. V přílohách můžete nalézt informace o místně zakotveném učení a nádavkem ještě tipy od Učení venku "10+1 rada
Jak začít učit venku", "Tipy na vybavení  na ven" a "10 tipů, jak se dostat s třídou ven rychleji". 
 
Naším tradičním tipem je pro tentokrát kniha "Život v půdě" nabízená Lipkou a "Sestry v akci za záchranu Života" - YouTube kanál šikovných
mladých děvčat, která natáčí videa zaměřená nejen na šetrné spotřebitelství. 



Eliška Hájková  eliska.hajkova@ekologickavychova.cz, která je rovněž vedoucí celého úseku
ŠUŽ a místně zakotveného učení SEVERu.  

Silvie Kozlovská silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz. 

Kvůli zvýšení množství práce  na   rozvoji MZU a ŠUŽ (máme několik projektů, o kterých vás
budeme průběžně informovat), dochází po několika letech ke změně na pozici národní
koordinátorky  programu a sítě. Novou koordinátorkou se tedy  od listopadu stala:

Organizačně a administrativně bude Elišce pomáhat a rovněž tvorbu newsletteru od dalšího čísla
přebírá kolegyně:

 
Karin Richterová zůstává  koordinátorkou pro Královéhradecký, Pardubický  a Karlovarský kraj,
je součástí koordinačního a rozvojového týmu ŠUŽ a podílí se  metodickém rozvoji ŠUŽ a MZU.
 
Se všemi  z výše jmenovaných a ještě s dalšími kolegyněmi a kolegy ze SEVERu se budete setkávat
na seminářích, při práci na projektech  a dalších ŠUŽ a MZU aktivitách. 

CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU
NOVÁ CERTIFIKACE ŠUŽ

Certifikace je ve finále!  Začátkem  roku 2020 vás budeme informovat, jak bude vše vypadat, co to
pro vás znamená a  jaké jsou možnosti.
 
Prozatím vám můžeme prozradit, že certifikace  je vizuálně inspirovaná logem ŠUŽ a jejím cílem je 
 umožnit školám rozvíjet se  v místně zakotveném učení  a ŠUŽ svojí vlastní cestou, dát více vědět o
svých aktivitách a získat a  využít  více spolupráce s námi.

ZMĚNY V KOORDINACI ŠUŽ A MZU

NOVÁ METODIKA ŠUŽ JE HOTOVÁ!

Cesta labyrintem ŠUŽ - úvodní, metodická část, kde se dozvíte, co je ŠUŽ, na čem stojí, jaké má
kroky atd.
Podrobný popis aktivit - popis vzdělávacích celků a návodů, které vám pomohou zvládnout
jednotlivé kroky programu ŠUŽ.
Sborník nástrojů a návodů  -  věci vhodné  pro participaci a rozvoj pedagoga.
Labyrinty s čísly - graficky znázorněná cesta programem ŠUŽ pro žáky  (v různých variantách).

Konečně je tady! Nová, krásně graficky upravená metodika programu Škola pro udržitelný život.
Metodika má několik částí:

 
Proč Labyrint?  Labyrint znázorňuje cestu žáků, učitelů a jejich partnerů při dobrodružném
objevování obce. Na rozdíl od bludiště, kdy se bludištěm bloudí, tak labyrintem se prochází.
Labyrintem vede pouze jedna cesta, která se občas přiblíží, občas oddálí od cíle a není přímočará, ale
přesto  k němu bezpečně dovede. Nahlédněte do metodiky a dozvíte se více.



CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU
UČÍME SE PÉČÍ O MÍSTO

V září 2019 jsme zahájili nový projekt, podpořený ze SFŽP, s názvem Učíme se péčí o místo (Rozvoj
programu Škola pro udržitelný život a místně zakotveného učení v ČR). 
 
Cílem projektu je  další rozvoj programu ŠUŽ  a MZU.  V první fázi projektu  se zaměříme na posílení
kompetencí metodiků, konzultantů a koordinátorů programu tak, aby mohli v jednotlivých  krajích
pomoci školám pracovat s novou metodikou programu ŠUŽ a rozvíjet místně zakotvené učení na
školách.
Současně s tím vytvoříme novou publikaci právě k místně zakotvenému učení, která bude sloužit
jako základ pro další rozvoj MZU.
 
V druhé fázi si vyškolení metodici vyzkouší své znalosti a dovednosti při přímé práci se školami.
Počítáme se zapojením cca 10 škol  v 10 krajích   ČR.  Zapojení škol bude předcházet seminář pro
zájemce o zapojení a pro vybrané školy pak ještě doškolovací seminář před zahájením práce ve
školách.
 
Všechny aktivity zakončíme závěrečnou konferencí na konci roku 2021, za účasti zapojených škol,
odborníků, zástupců veřejné správy a dalších zájemců.
 
V projektu budeme realizovat ještě několik dalších aktivit, např. evaluaci ŠUŽ a znovuaktivujeme 
 poradní grémium ŠUŽ (skupina zástupců ŠUŽ a odborníků podílející se na dalším rozvoji ŠUŽ). O
všem vás budeme samozřejmě průběžně informovat .  
 
 
Foto z prvního setkání  metodiků, konzultantů a koordinátorů programu ŠUŽ



Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

Koncem srpna proběhl druhý seminář pro učitele.  Sešli jsme se opět v příjemném prostředí Horního
Maršova a přálo nám i počasí. Parta pedagogů  se zde opět vzdělávala na své cestě za UBUNTU
pedagogem. Tentokrát jsme se společně zaměřili na praktické vyzkoušení  znalostí a dovedností
získaných na prvním semináři. 
Účastníci  si   vyzkoušeli facilitovat skupinu, zmapovat místo z pohledu udržitelného rozvoje,
debatovat nad tématy  demokratického občanství a samozřejmě i  sdílet své zkušenosti.
 
Seminář probíhal v rámci projektu "UBUNTU - škola demokratického občanství",                                                                 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129. Do projektu se zapojily 3 střední školy:

 
A co je vlastně UBUNTU?
"Osoba s ubuntu je otevřená a přístupná ostatním, dodává jistotu a sebevědomí druhým, necítí se ohrožena,
že jsou jiní schopní a dobří, protože on či ona má sám v sobě jistotu, která pochází z vědomí, že patří do většího
celku a že slábne, když jiní slábnou nebo jsou pokořeni, když jsou jiní mučeni nebo utlačováni."

                Arcibiskup Desmond Tutu
 
Ubuntu je staré africké slovo, které znamená "Jsem tím, čím jsem, díky tomu, čím jsme všichni".
Ubuntu je ideologie Jihoafrické republiky po apartheidu a vyjadřuje vztahy jedince a společnosti.
Volný překlad by zněl jako lidský přístup jednoho k druhému a společnosti vůči jedinci. Slovo
"ubuntu" pochází z jazyků Zulu a Xhosa.

CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU
DRUHÝ SEMINÁŘ PRO UBUNTU UČITELE

Poznávání místa (místní quest)
Seznamování s udržitelným rozvojem  (každá skupina  se zabývala jinou oblastí)

Co je na fotografiích?

 



CO SE DĚJE V ŠUŽ A MZU

Diskuse nad  X-terem udržitelného rozvoje místa
Flip s výstupy z mapování
Prezentace  výstupů z mapování udržitelnosti místa.

Co je na fotografiích?



zjistíte, v čem je používání fix a papírových flipů účinnější než promítaná prezentace
dozvíte se, jak mozek zpracovává vizuální informace a jak podpořit pochopení a zapamatování
naučíte se používat nejdůležitější grafické prvky: rámování, zvýrazňování, odrážky a rozmístění
vyzkoušíte si práci s různými typy písma a praktická doporučení, jak psát čitelně
natrénujete si použití užitečných ikon (témata - kancelář, komunikace a spolupráce) a vytvoříte
si váš vlastní vizuální slovník (10 ikon)
naučíte se, jak kreslit pokročilé prvky: lidi, emoce, kontext a metafory
dozvíte se, jaké materiály a pomůcky pro vizuální facilitaci používat a jak se předem připravit

Přestaňte lidi uspávat promítanou prezentací a začněte kreativně a účinně používat fixy a papírové
flipy. Pronikněte do světa obrázků, ikon a symbolů pro vylepšení vaší prezentace, facilitace a
vizuálního myšlení. Dnešnímu světu komunikace stále více vládne grafické znázornění myšlenek,
které pomáhá k jejich jednoduššímu pochopení a předání. Díky našemu kurzu grafické prezentace a
facilitace zjistíte, jak můžete informace jednoduše vyjádřit pomocí vizualizace a využít známé rčení
že „jeden obrázek řekne více než tisíc slov“. Díky tomu budou vaše prezentace, porady a jednání
nejen originální a kreativní, ale i efektivní.
 
Termín: 03.12.2019, 09:00 - 17:00
Místo: Praha, Opravdovost - Zborovská 619/49, Malá Strana
Cena: 3900 Kč+ 21% DPH, do 3. 11. 2019 cena 3400 Kč + 21% DPH
Lektor: Vojtěch Benda
 
Co vám kurz přinese užitečného:

 
Komu je kurz určen:
Pro všechny, kteří se chtějí zbavit nudných promítaných prezentací a troufají si zaujmout publikum
netradičním formátem a energií. Pro každého, kdo vede schůzky, prezentuje nebo pořizuje
záznamy. Pro všechny, kteří potřebují zachytit myšlenky přehledným a nápaditým způsobem. Pro
účast na kurzu není nutné umět kreslit. Jednoduchou a zároveň funkční grafiku může kreslit
opravdu každý.
 
Průběh kurzu:
Kurz je veden v přátelském a tvořivém duchu a má podobu praktického workshopu. Jeho základem
je hlavně trénink a řada cvičení. Budete hodně kreslit a vyzkoušíte si použití jednotlivých prvků
grafické facilitace. Kromě cvičení vás čekají ukázky příkladů a sdílení dobré praxe.
 
Více informací naleznete zde.

STÁLÁ NABÍDKA

Zdarma rádi poskytneme následující služby a podporu:
      - metodickou a konzultační podporu při realizaci aktivit spojených s naplňováním místní Agendy
21 a   Cílů udržitelného rozvoje 2015-2030;
      - metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou místně zakotveného učení (MZU);
      - zveřejňování aktivit školy, nápadů a námětů atd. spojených s ŠUŽ a MZU na webu a facebooku
ŠUŽ a v tomto newsletteru;
      - metodickou a konzultační pomoc při shánění finanční podpory pro vaše ŠUŽ aktivity.
 

PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠUŽ A MZU
GRAFICKÁ PREZENTACE A FACILITACE S FIXOU A PAPÍREM

KOUČOVACÍ VÝCVIK I.

Kontext mentorování a koučování
Nastavení atmosféry důvěry, definování dohody
Neurolingvistické programování aneb jak se dobře naladit na druhé
Práce s „energií"/motivací klienta), Jak klientům pomoci najít správné téma, stanovování cílů
Kladení otázek (GROW model a další typologie otázek)
Speciální techniky a nástroje v mentorování
Aktivní naslouchání bez podsouvání, Sebekoučování, Utváření plánu mentorovaného
Strukturování vlastního rozvojového plánu
Praktický nácvik a reflexe vlastní praxe v průběhu všech setkání 

Koučování jako osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, jaro 2020
 
Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Koučování je způsob rozhovoru
zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému či k překonání bariér. Zaměříme se s vámi na
řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost k
sebereflexi svého komunikačního stylu. Osobní užitek navíc získáte i z diskuzí na témata
vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí.  Výcvik
koučování v rozsahu 80 hodin nabízíme pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ. Výcvik lze
hradit ze šablon OP VVV... (Více informací najdete pod: "Zobrazit podrobný popis").
 
Termíny: 13. - 15. 2 . 2020, 19. - 20. 3. 2020, 23. - 25. 4. 2020, supervize 24. 9. 2020
Místo: Roztoky u Prahy
Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 15 osob
Rozsah: 80h, tj. 3 dny+3 dny+2 dny výcviku + 1 den supervize
Cena: 27.500 Kč, (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní).
Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii.
Lektoři výcviku:  Mgr.  Jan Froněk, Ph.D. a Mgr.  Kamila Petrovská (více o lektorech na "Koučink
Atelier")
 
Kurz vás naučí vést rozhovory s jistotou, např. rozhovory s rodiči, s kolegy po hospitaci, hodnotící
pohovor s učiteli, motivační rozhovory se studenty. Budete v rozhovoru umět oddělit zrno od plev,
budete se zaměřovat na výsledek více než na problém. Vyjasníte si svůj styl vedení, budete vědět,
kdy je na místě jednat autoritativně a kdy se hodí koučovací styl. Získáte nástroje pro řešení
dilemat a rozhodování. 
 
Témata výcviku:

 
Více informací naleznete zde.

https://www.edutica.cz/kurzy/graficka-facilitace?utm_source=Edutica+newsletter&utm_campaign=a63edb5aac-Blog+Kreativn%C3%AD+techniky+a+V%C3%BDcvik+facilitace_COPY_0&utm_medium=email&utm_term=0_cd2249cdab-a63edb5aac-314290229&ct=t(Blog_Kreatvni_techniky_a_Vycvik_facilitace_COPY_04)&mc_cid=a63edb5aac&mc_eid=a8a03032a3
http://www.skolaprodemokracii.cz/metodicka-podpora/seminare-pro-pedagogy.html


PŘÍLEŽITOSTI PRO ŠUŽ A MZU
AKTIVIZUJÍCÍ FORMY VÝUKY NA ZŠ A SŠ

Datum  a  čas: 16.12.2019, 09:00-16:00
Místo konání: Ústí nad Labem
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin 
 
Obsah školení: Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy výuky na základní a
střední škole, na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí, především však na aktivizující formy
výuky. Obsahem semináře je seznámení se základními metodami, formami práce a jejich dělením.
Účastníci si dále vyzkouší aplikaci jednotlivých základních metod ve výuce, principy a různé způsoby
využití (brainstorming, myšlenková mapa, práce s textem, škálování, další aktivizující metody a
formy výuky). 
 
Cíle školení: Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí
pedagogů ZŠ a klíčových kompetencí v  odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětech u
pedagogů na SŠ s využíváním nových výukových metod. Důraz je kladen především na ty metody,
které podporují u žáků sebevzdělávání, učení se navzájem, týmovou spolupráci a na motivační
metody. Seminář je svým obsahem zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu aktivit
směřujících ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce v heterogenní skupině žáků. 
 
Cílová skupina: asistenti pedagoga, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů,
vychovatelé školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé
SOŠ a SOU 
 
Lektorka: Mgr. Dana Forýtková
 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP. 
 
Cena:  1490,- /osobu
 
Více informací naleznete zde.

https://www.zretel.cz/skoleni/sablona-nove-metody-prace-ucitele-aktivizujici-formy-vyuky-na-zs-a-ss/


SEVER NABÍZÍ
STÁLÁ NABÍDKA  VZDĚLÁVÁNÍ ZE SEVERU

Stálou nabídku vzdělávání pro školy naleznete zde.

ŠKOLNÍ KOORDINÁTOR VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

DOŠKOLOVÁNÍ KOORDINÁTORŮ EVVO - akreditovaný cyklus seminářů je určen koordinátorům
EVVO ze ZŠ a SŠ, kteří již úspěšně absolvovali v minulých letech specializační studium.
 
Jde o cyklus v rozsahu 112 vyučovacích hodin, který zahrnuje 3 třídenní semináře a samostudium k
přípravě a pilotnímu ověření učebního celku.
 
Semináře se uskuteční v době březen 2020 – podzim 2020. Pro získání osvědčení je nutno
absolvovat celý cyklus.
 
Témata seminářů budou postupovat od lokálních záležitostí ke globálním pohledům v duchu motta
„Mysli globálně, jednej lokálně“. Důraz bude kladen především na to, JAK učit o udržitelném rozvoji
a jeho principech a indikátorech, proto budou teoretické části vždy doplněny ukázkami metod,
aktivit, inspirativními příklady ze školní praxe.
 
Lektoři: odborníci z renomovaných institucí, pracovníci SEVERu, učitelé z praxe.
 
Místo konání: DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury, Horská 175, Horní Maršov.
Cena: 14 000 Kč (zahrnuje lektorné, materiály, ubytování, stravování).
 
Předběžné přihlášky a dotazy zasílejte do 30.11 2019 na sever-prihlasky@ekologickavychova.cz

http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/
http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/kralovehradecky-kraj/kompletni-nabidka-evvo-20162017/


Představení komunikační typologie, kterou lze v praxi rozpoznat bez testu (rozlišuje typy:
srdečný, expresivní, řídící, analytik)
Test pro ověření převažujícího typu
Jak se jednotlivé typy projevují v pracovním prostředí
Cvičení na rozpoznání jednotlivých typů
Jak komunikovat s jednotlivými typy – co funguje, co naopak, vhodná slova
Trénink konverzací ve dvojicích/trojicích (nasimulované situace, případně reálné, pokud někdo
přijde se svou vlastní)

Potřebuju, aby něco udělal/a, ale mám zkušenost, že to často nefunguje (zapomene, udělá to
pozdě, udělá to jinak)
Potřebuju ho/ji získat pro svůj projekt, protože umí dát energii na rozjezd, nicméně často
mění názor nebo mi vůbec nedá prostor něco říct
Potřebuju říct, že něco nestíhám/něco se nepovedlo, ale mám strach z jeho/její reakce
Potřebuju, aby něco udělal/a, ale očekávám, že bude mít zas spoustu řečí, jak je to složité a
jak to nejde

Společné sdílení, co v konverzacích fungovalo

Budete vědět, jaký typ jste
Budete umět poznat jednotlivé typy lidí v praxi
Budete vědět, jak uzpůsobit komunikaci u jednotlivých typů
Získáte zkušenost s konkrétními rozhovory a získá na ně zpětnou vazbu

Datum  a  čas: 11. 12. 2019, 9:30 - 15:00
Místo konání: ČCE - Jungmannova 9, Praha 1
Cena: 1390 Kč
 
Říkáte si, proč někdo reaguje, tak jak reaguje, a proč s někým vám komunikace funguje a s někým
ne? Na workshopu se seznámíte s komunikační typologií, která vám usnadní pochopení druhé
strany. Zjistíte, jak komunikovat s jednotlivými typy, aby obě strany byly spokojené. Bude se vám
hodit při komunikaci se zákazníky, kolegy, manažerem, podřízenými i v osobních vztazích.
Rozhovory si rovnou i vyzkoušíte.
 
Kurz je určen pro:  Pro manažery i řadové zaměstnance, kteří chtějí pochopit různorodost lidí a
naučit se jí přizpůsobit.
 
Lektor: Ing. Hana Holá ACC
 
Obsah kurzu: 

 
Co vám kurz přinese: 

 
Více informací naleznete zde.

NABÍZEJÍ JINÍ

veřejnost
školy
neziskové organizace

Datum  a  čas: Na klíč
Místo konání: Celá ČR
Cena: V závislosti na velikosti skupiny
 
Tvoříme zážitkové a metodické kurzy pro veřejnost, školy i odborníky. Naši instruktoři do nich
vkládají to nejlepší, k čemu ve svém dosavadním životě došli. Přinášíme emoce a zážitky a
pomáháme je proměnit ve zkušenost. Protože zkušenost, to je návod na budoucnost.
 
Umíme kurzy pro:

 
Více informací naleznete zde.

KURZY PRO VŠECHNY INTERNÍ KOMUNIKACE V SOULADU S TYPOLOGIÍ

https://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1108&utm_source=internal_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=denni-notifikace-2019-11-27
https://www.lifetreecheck.eu/cs/Blog/Vydejte-se-po-stopach-Brna-a-ozelente-strechy-sveh


Co víme a nevíme o změně klimatu?
Proč se mění klima?
Proč je změna klimatu tak složitá?
Změna klimatu v globálních souvislostech.
Jak lidstvo řeší změnu klimatu?
Česko a změna klimatu.
A co na to já, občan?
Jak komunikovat změnu klimatu žákům a proč je to důležité?

Online kurz bude spuštěn začátkem prosince 2019. Kurz trvá cca 6 hodin.
 
Jak víme, že změna klimatu skutečně probíhá? Co změnu klimatu způsobuje, a jaké jsou její
dopady? Co můžeme se změnou klimatu dělat? Jak a proč bychom o ní měli učit? Tyto a mnohé další
otázky si pokládá nový online kurz pro učitele zaměřený na změny klimatu a na to, jak toto téma
otevírat ve výuce.
 
Obsah kurzu: Kurz přináší učitelům aktuální poznatky o změně klimatu a to jak z přírodovědné,
tak společenskovědní oblasti. Část kurzu se také věnuje tomu, proč a jak o změně klimatu učit, a
nabízí konkrétní doporučení pro plánování a vedení výuky.
 
Kapitoly kurzu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 
Součástí kurzu jsou videa, ve kterých promlouvají odborníci na dílčí témata související se změnou
klimatu, interaktivní schémata a různé testové otázky. Každá kapitola je zakončena souhrnem
tipů do výuky. Ty můžete ihned vyzkoušet nebo se jimi inspirovat při přípravě vlastních výukových
lekcí. 
 
Účastník po projití všech kapitol kurzu a vyplnění závěrečného testu získá osvědčení o absolvování
kurzu a také materiály z kurzu využitelné ve výuce.
 
Kurz je pro účastníky zdarma.
 
Více informací naleznete zde.

NABÍZEJÍ JINÍ
JAK UČIT O ZMĚNĚ KLIMATU? - ONLINE KURZ POJMOVÉ MAPY V PEDAGOGICKÉ PRAXI

Účastník se na školení doplněném o webinář seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových
map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si
bude moci pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i
simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při
kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.
 
Datum  a  čas: 9. 1.  2020, 9:00-15:00
Místo konání: SŠ, Beranových 140/695, 199 00 Praha 9 - Letňany-Praha 18, Czechia
Cena kurzu: 1800 Kč
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin spolu s webinářem
 
Po absolvování kurzu budou účastníci schopni ihned začít pojmové mapy využívat při výuce: kurz
poskytne jak nástroj, tak návod, jak pojmové mapy představit studentům.
 
Cíl akce: Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto
map při výuce i testování.
 
Oblast: pedagogika, psychologie, informatika a komunikační technologie
 
Cílová skupina: učitelé VOŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé 2. stupně, učitelé 1. stupně.
 
Co je to pojmová mapa?
Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete
přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí  obdélníkem nebo „bublinou“ se jménem pojmu.
Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková
mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a
tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat.
 
Více informací naleznete zde.

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/jak-ucit-o-zmene-klimatu-podpori-vas-novy-online-kurz-98c
https://www.contextminds.com/events/dvpp-kurz-praha-9-1-2020


EFEKT MOTÝLÍCH KŘÍDEL
Vědecko-populární přednáška pro pedagogy, biology a širokou veřejnost.
Zajímá vás, jak nepatrné změny, které člověk nepozoruje, mají obrovský vliv na přírodu okolo nás?
Jak jsou biologické systémy propojeny? Jak probíhá signalizace v přírodě a jak malé drobnosti
spouští kaskády a dominové efekty s globálním dopadem? Přijďte na zajímavou přednášku.
 
Datum  a  čas: 10. 2. 2020, 16 – 18 hodin
Místo konání: Experimentální studio, KSC Lidové sady Liberec
Lektorka: Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Cena:  50 Kč
Více informací naleznete zde.

NABÍZEJÍ JINÍ

PTAČÍ ROK - KALENDÁŘ
Nekonečný kalendář s motivy kampaně na ochranu zpěvných ptáků (Silent Forest). 
Kalendář seznámí čtenáře s ohroženými ptačími druhy na naší planetě. Každý měsíc je věnován
jinému ptačímu druhu a je zároveň doplněn pracovním listem pro děti.
 
Cena:  250 Kč
 
Více informací naleznete zde.

NABÍDKY Z DIVIZNY

LUČNÍ ŠKOLKA V PRAXI
Cílem semináře je seznámit pedagogy s  metodikou Luční školka, která přibližuje svět drobných
živočichů z říše bezobratlých, například mravenců, vážek, brouků, plžů či motýlů, které děti mohou
pozorovat v  trávě, půdě, ve vodě. Cílem semináře je inspirace pedagogů a jejich motivace,
představení námětů, jak lze toto téma hravě uchopit s nejmenšími dětmi.
 
Datum  a  čas: 14. 2. 2020, 9 – 15 hodin
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektorka: Mgr. Helena Nováčková, Lipka Brno
Cena:  400  Kč
Více informací naleznete zde.

PTAČÍ ROK, metodický seminář
Seznámíme vás s  kampaní SILENT FOREST, která informuje o současném kritickém úbytku
zpěvného ptactva v  pralesích Indonésie. Vzniklý metodický materiál - nadčasový kalendář, zve
k  nahlédnutí do současné problematiky v  pralesích, ale poukazuje i na život evropských pěvců.
Seminář vás provede celým rokem pěvců. Součástí kalendáře jsou aktivity, které vás mohou
inspirovat, jak s  ním pracovat ve třídě. Můžete se těšit i na ukázku z  programu „Ptačí svět“
s návštěvou tropického pavilonu naší zoo.
 
Datum  a  čas: 22. 4. 2020 , 9– 15 hodin
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektorka: MgA. Barbara Tesařová, Bc. Jana Krupová, Mirka Nováková, dipl. ek., Zoo Liberec a SEV
DIVIZNA
Cena:  400  Kč
Více informací naleznete zde.

http://divizna.zooliberec.cz/cz/akce-pro-pedagogy/5-efekt-motylich-kridel-vedecko-popularni-prednaska-pro-pedagogy-biology-a-sirokou-verejnost
https://www.zooliberec.cz/ptaci-rok-kalendar.html?&utm_source=newsletter48&utm_medium=email&utm_campaign=Novinky+z+DIVIZNY+%C4%8D.+26%2C+%C4%8Derven+2019
http://divizna.zooliberec.cz/cz/akce-pro-pedagogy/6-lucni-skolka-v-praxi-metodicky-seminar
http://divizna.zooliberec.cz/cz/akce-pro-pedagogy/seminare/


KONFLIKT JAKO PŘÍLEŽITOST K UČENÍ
Záměrem semináře je prozkoumat vlastní vztah ke konfliktům, nabídnout představu o možných
způsobech jejich řešení a rozšířit paletu možností, jak téma konfliktů zařazovat do výuky.
 
Datum  a čas: 7. a 29. 1. 2020, 9-17 hodin
Místo konání: Syřiště (Kounicova 42, Brno)
Cena:  zdarma (podmínkou účast na obou setkáních a domácí přípravy)
Více informací naleznete zde.

NABÍZEJÍ JINÍ
NABÍDKY Z NAZEMI

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ - JAK ZAČÍT?
Záměrem semináře je představení přístupu formativního hodnocení, seznámení se s jeho
jednotlivými složkami a procvičení jeho formulace.
 
Datum  a  čas: 3. 3.  2020, 9 – 17 hodin
Místo konání: Syřiště (Kounicova 42, Brno)
Cena:  1 800 Kč (zlevněná 1 300 Kč, solidární 2 200 Kč)
Více informací naleznete zde.

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V GLOBÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Globální témata mohou být v některých případech kontroverzní, důležitou roli hraje práce s
emocemi. Využití zážitku ve výchově a vzdělávání tak může pomoci se s náročnými tématy
vypořádat. Na setkání se budeme věnovat základnímu seznámení s metodou zážitkové pedagogiky
a jejími principy.
 
Datum  a  čas: 16. 4. 2020, 9 – 17 hodin
Místo konání: Syřiště (Kounicova 42, Brno)
Cena:  1 250 Kč (zlevněná 900 Kč, solidární 1 550 Kč)
Více informací naleznete zde.

VEDENÍ REFLEXÍ, TRÉNINKOVÉ SETKÁNÍ
Reflexe tvoří zásadní část učebního procesu. Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s
významem reflexe v různých přístupech, strukturou reflexe a zaměří se na její odlišení od zpětné
vazby.
 
Datum  a  čas: 31. 3. 2020, 9 – 17 hodin
Místo konání: Syřiště (Kounicova 42, Brno)
Cena:  1 250 Kč (zlevněná 900 Kč, solidární 1 550 Kč)
Více informací naleznete zde.

ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ A PRÁCE S GLOBÁLNÍMI TÉMATY
Záměrem semináře je nabídnout ochutnávku přístupu, metod i obsahu dlouhodobého kurzu
Kritické myšlení a globální témata.
 
Datum  a  čas: 13. 5. 2020, 9 – 17 hodin
Místo konání: Syřiště (Kounicova 42, Brno)
Cena:  1 250 Kč (zlevněná 900 Kč, solidární 1 550 Kč)
Více informací naleznete zde.

NABÍDKY Z UČÍME SE VENKU

První on-line kurz Učíme se venku je tu! Chcete ho s námi otestovat? Máme testovací místa zdarma.
Nestíháte přijet na seminář UČÍME se VENKU naživo? Vyzkoušejte zatím on-line kurz, který vám
zkrátí cestu ven.
 
Co vás v kurzu čeká? 7 KROKŮ VEN:
1. KROK - MÁM CHUŤ UČIT VENKU (Motivace ven)
2. KROK - VÍM, CO VZÍT VEN (Pomůcky a vybavení)
3. KROK - UČÍM VENKU CELÝ ROK (Co a kdy učit venku)
4. KROK - MAPUJEME OKOLÍ ŠKOLY (Známe okolí školy)
5. KROK - DÁVÁM DĚTEM PROSTOR (Metody a role venku)
6. KROK - VÍM, JAK VENKU HODNOTIT (Hodnocení venku)
7. KROK - NEJSEM NA TO SÁM/A (Spolupráce s kolegy)
+ DOBROVOLNÁ VÝZVA - ZAHRADA
+ OHLÉDNUTÍ - KAM JSME DOŠLI?
 
Jak bude kurz probíhat?
Po přihlášení do kurzu dostanete každé dva dny email s postupnými kroky kurzu. Je na vás, kdy a
jak výzvy zrealizujete. Kurz poběží 14 dní teď v prosinci, ale po přihlášení vám přístup do materiálů
kurzu zůstane i po jeho dokončení. Všechny materiály, odkazy a videa budete mít stále po ruce na
webové stránce kurzu.
Více informací naleznete zde.
 
Ochutnávku materiálů z dílny Učíme se venku naleznete níže v příloze. 

https://www.nazemi.cz/cs/konflikt-jako-prilezitost-k-uceni
https://www.nazemi.cz/cs/formativni-hodnoceni-jak-zacit
https://www.nazemi.cz/cs/zazitkova-pedagogika-v-globalnim-vzdelavani
https://www.nazemi.cz/cs/vedeni-reflexi-treninkove-setkani
https://www.nazemi.cz/cs/uvod-do-kritickeho-mysleni-prace-s-globalnimi-tematy
https://ucimesevenku.cz/kurz-2019/?fbclid=IwAR1zskghhsR6iTer9SMQ2o8JjifCZyJMDsn1H7zgglkRz_oXiOD6OXpbvPo


ŽIVOT V PŮDĚ
Málokdo si umí představit, jak bohatý život se skrývá pod povrchem půdy. Díky této knize se do něj
můžete ponořit, poznávat ho a obdivovat. Její autor Ladislav Miko totiž začal půdní breberky
objevovat už před třiceti lety – a půdní biologie se pro něj stala vášní, která ho neopouští. Knížka
vysvětluje fungování základních procesů v  půdě a hlavně systematicky popisuje půdní mikro-,
meso- i makrofaunu. Obsahuje také přehled metod, jak půdní obyvatele zkoumat. Nechybí ani
malý příběh o tom, jak se autor stal půdním biologem. Nad půdní zvířenou můžete žasnout také
díky nádherným ilustracím Jana Dungla a makrofotografiím Pavla Krásenského.
 
Další nabídku naleznete zde.

NABÍZEJÍ JINÍ
NABÍDKA Z LIPKY

https://www.lipka.cz/vse?ids=5


INSPIRACE, INFORMACE
- Otázky a odpovědi z Ekologické poradny -  máte  envi otázky na které neznáte odpovědi?  Podívejte
se na stránky  ekoporadny.  Více naleznete zde.

- Komentář V. Bělohradského o Gretě Thunberg - ekologická aktivistka Greta Thunbergová přednesla
na klimatickém summitu OSN v New Yorku emotivně laděný projev. Proč vyvolává tolik
protichůdných reakcí? Celý komentář naleznete zde.

- TÁRAK-  stránky, kde autor shromažďuje krátké i dlouhé filmy, dokumenty, animované filmy i
filmy napříč žánry. Najdete zde i  dokumenty o životním prostředí. Více  naleznete  zde. 

- Tematická zpráva - Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019 - Česká
školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti
zaměřené na míru podpory, rozvoj a  dosaženou úroveň žáků v přírodovědné gramotnosti ve
školním roce 2018/2019. Zprávu ke stažení naleznete zde.

- Poznej naše dřeviny - na DVD je představených 93 druhů našich domácích dřevin, každá formou 2 –
3 minutové video prezentace ve formátu MP4. Jedná se o vhodnou pomůcku k environmentální
výchově, nebo pro vlastní vzdělávání. DVD naleznete zde.

- Zlepšeme Česko -  aplikace, která informuje, bojuje proti černým skládkám, zachraňuje majetky i
životy.  Aplikaci  se  vyplatí mít vždy při ruce. Každý den pomáhá řešit nepříjemné situace, které
mohou potkat každého z nás. S aplikací můžete pomáhat svému okolí, ale v případě nouze pomůže
také ona vám! Více informací naleznete zde.

- Hmyzí domečky - aby byl hmyzí domeček brzy plný života, potřebujete vědět, jaký materiál na jeho
stavbu použít. Důležitá je nejenom vnější konstrukce, ale i výplň. Více se dozvíte v nové publikaci
zde.

- Družiny venku - metodická příručka rozdělená do čtyř ročních období poskytuje návody na více než
30 aktivit, které lze podniknout v odpoledni se skupinkou dětí ze školní družiny. Vše je doplněno
krásnými fotografiemi.  Příručku ke stažení naleznete zde.

- Environmentální vzdělávání a výuka venku -  článek reflektuje současný trend v oblasti
environmentálního vzdělávání „učení venku“. Po teoretickém úvodu seznamuje čtenáře s
některými prvky učení venku, a to na základě zkušeností z praxe.  Článek naleznete zde.

- Online setkávání na portálu RVP  - metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická
setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání
uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.  Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

- Den Země jako příležitost pro aktivity environmentální výchovy - článek, v němž  se autor zamýšlí nad
koncepcí environmentální výchovy a ukazuje, že by neměla být „výchovou katastrofami“, ale měla
by hledat cestu, jak při zachování adekvátního obsahu předcházet stresu, který mohou v žácích
vyvolávat environmentální problémy a hrozby.  Článek naleznete zde.

- Sestry v Akci za záchranu Života - dvě mladé youtuberky natáčí videa zaměřená na environmentální
vzdělávání a osvětu.  Podívejte se, co všechno již  zvládly natočit , zde.

https://www.tydenudrzitelnosti.cz/pro-skoly/
https://dvojka.rozhlas.cz/vaclav-belohradsky-greta-vystupuje-jako-prorok-noveho-nabozenstvi-8081589?&utm_source=newsletter50&utm_medium=email&utm_campaign=Novinky+z+DIVIZNY+%C4%8D.+28%2C+%C5%99%C3%ADjen+2019
https://www.tarak.cz/category/dokumenty-2/zivotni-prostredi-dokumenty-2/
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti-n
https://seminare.weebly.com/poznej-nascarone-d344eviny---dvd-v-269escarontin283.html
https://zlepsemecesko.cz/
https://www.grada.cz/domecky-pro-vcely-a-uzitecny-hmyz-11037/
https://ucimesevenku.us7.list-manage.com/subscribe?u=f1447a355dc0d3a14a82cb899&id=0e660a9642
https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/21927/ENVIRONMENTALNI-VZDELAVANI-A-VYUKA-VENKU.html/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_term=newsletter-metodickeho-portalu-rvp-cz-11-2019
https://rvp.cz/informace/online-diskuze
https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/22144/DEN-ZEME-JAKO-PRILEZITOST-PRO-AKTIVITY-ENVIRONMENTALNI-VYCHOVY.html/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_term=newsletter-metodickeho-portalu-rvp-cz-12-2019
https://www.youtube.com/channel/UCB-Ri2e0zcclRaopVyf68Bg/featured


VÝZNAMNÉ DNY

11. 12. - Mezinárodní den hor  
29. 12. - Mezinárodní den biologické rozmanitosti
01. 01. - Světový den míru
01. 02. - Den bez palmového oleje
02. 02. - Světový den mokřadů
12. 02. - Darwinův den
20. 02. - Světový den sociální spravedlnosti
03. 03. - Světový den divoké přírody
14. 03. - Mezinárodní den akcí pro řeky a proti přehradám
20. 03. - Světový den štěstí
20. 03. - Světový den vrabců
21. 03. - Mezinárodní den lesů
22. 03. - Světový den vody
23. 03. - Světový den meteorologie
24. 03. - Mezinárodní den za právo na pravdu o hrubém porušování lidských práv a
na důstojnost obětí
01. 04. - Mezinárodní den ptactva
 
 

E-mail programu: suz@ekologickavychova.cz
Kontaktní osoba: Silvie Kozlovská, SEVER, silvie.kozlovska@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER - Národní koordinátor programu Škola pro
udržitelný život:
- www.skolaprozivot.cz
- www.sever.ekologickavychova.cz
- https://www.facebook.com/skolaprozivot
 
Uzávěrka dalšího čísla newsletteru pro vaše náměty a příspěvky: 28. 2. 2020
 
Uzávěrka vašich námětů a příspěvků na facebook a web: průběžně

KONTAKT

https://goo.gl/forms/Q0PfDzQhCY0NIR133
http://www.skolaprozivot.cz/
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PŘÍLOHA

využívá všech aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických
souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku;
klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec, slouží
komunitě (tzv. servisní projekty);
buduje sociální kapitál, podporuje vývoj místních partnerství (týká se nejen žáků).

Místně zakotvené učení je způsob vzdělávání, které: 

 
Místně zakotvené učení se jako specifický přístup ke vzdělávání vyvinulo na sklonku 90. let 20.
století na pomezí environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a komunitního rozvoje.
 
Místně zakotvené učení je možno chápat jako vzdělávání pro udržitelný život vázané na místo a
zdůrazňující rozšíření za hranice přírodního prostředí, do oblasti kulturních, historických,
sociálních, politických a ekonomických podmínek místa. Přístup představovaný místně
zakotveným učením usiluje o využití silného vztahu, který mají lidé ke svému místu (obci, ve které
žijí, kde pracují atd.) s cílem dosáhnout ekologické a kulturní gramotnosti a současně naplnit řadu
cílů v oblasti ochrany přírody a zodpovědné správy obce.
V místně zakotveném učení se žáci i občané společně zapojují do života svých komunit. Takový
přístup je založen na demokratických hodnotách a směřuje ke sbližování vzdělávacích cílů s místně
relevantními cíli v oblasti sociální, ekonomické a ekologické. Přispívá k všeobecnému osvojení
postojů, dovedností a činností nutných k zodpovědné správě místa a péči o něj.

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ

UČENÍ O MÍSTĚ - pro učení využívá místních témat a souvislostí, ty ale slouží i jako základ pro:
porozumění širším souvislostem;
účast na řešení regionálních a globálních problémů.

UČENÍ V MÍSTĚ - učení se přesouvá mimo třídu, učebnou se stává obec a její okolí.
KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V MÍSTĚ A SVĚTĚ - téma, kterým se žáci
zabývají, je opravdové a vážné a výsledek jejich práce je skutečným, hmatatelným a užitečným
příspěvkem ke kvalitě života a životního prostředí v obci a podporuje roli obce ve zlepšování
prostředí ve světě.
VZTAH K MÍSTU - učení staví na osobním vztahu ke svému místu a rozvíjí jej.        
PŘIZPŮSOBENÍ MÍSTNÍ SITUACI - učení reaguje na místní podmínky a potřeby a je jim
přizpůsobeno.        
PARTNERSTVÍ S KOMUNITOU - podporou pro učení jsou partnerství s dalšími lidmi a subjekty
v obci (místními organizacemi, podniky, vedením obce, místními odborníky, znalci, pamětníky
apod.).        
MEZIOBOROVOST  - učení je mezioborové, mezipředmětové – hranice mezi předměty se
rozplývají, jsou prostupné – buduje se porozumění vzájemné propojenosti společenských a
přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů.         
OSOBNÍ RELEVANCE - učení je pro žáka osobně relevantní - vidí souvislost s vlastním životem. 
AKTIVNÍ ÚČAST/PARTICIPACE ŽÁKŮ -   učení   je zaměřeno na porozumění a aktivní účast v
řešení místních i globálních problémů. Je postaveno na participativních metodách zaměřených
na iniciativu žáků:  

iniciativa a zodpovědnost je na žácích,  
učitel není zdroj všeho vědění, ale průvodce procesem, v němž se i on učí.

BĚŽNÝ NÁSTROJ VÝUKY - místně zakotvené učení je nedílnou součástí dosahování cílů
organizace – pro školu je tedy běžným nástrojem vzdělávání žáků, ne něčím navíc, učitel má
jasno v tom, co se má žák prostřednictvím MZU naučit, jak vše zapadá do výuky a jak to zhodnotí.

Jaké jsou principy místně zakotveného učení?
 
Místně zakotvené učení pracuje zejména s následujícími principy:

 
Dalším důležitým aspektem místně zakotveného učení je SPOLUPRÁCE – učení probíhá formou
skupinové práce, zadání je zaměřeno na spolupráci v týmu, silami jednoho člověka vyřešit nejde.

ŽEBŘÍK MZU

https://ucimesevenku.cz/stahuji/
https://ucimesevenku.cz/stahuji/
https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/21927/ENVIRONMENTALNI-VZDELAVANI-A-VYUKA-VENKU.html/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_term=newsletter-metodickeho-portalu-rvp-cz-11-2019


PŘÍLOHA

Materiály ke stažení naleznete zde.
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