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SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ LEKTORY – VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ 

Jak vzdělávat a metodicky podporovat pedagogy v rámci EVVO 

 

DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Středisko ekologické výchovy 

SEVER, Horní Maršov, 13. – 15. listopadu 2019 

Pro koho je seminář určen 

Jedná se o třídenní kurz pro různorodou skupinu lektorů EV z různých neziskových organizací zabývají-

cí se ekologickou výchovou pro různé cílové skupiny. Počítáme s tím, že účastníci prošli základním 

kurzem pro začínající lektory (M1) a řada z nich má za sebou několik let i desetiletí tvorby a lektorování 

ekologických výukových programů a mají zkušenosti se vzděláváním pedagogů.   

Vzdělávací cíl semináře  

Účastník se seznámí s možnostmi rozvoje kompetencí učitelů v oblasti metodiky EV a plánování výuky, 

s možnostmi a bariérami uplatňování aktivních forem učení a kolegiální podpory ve vzdělávání učitelů 

a osvojí si některé postupy.   

Lektorský tým 

Seminář povede lektorský tým organizace SEVER – Dr. Hana Kulichová, Ing. Eliška Hájková a Jakub 

Vebr.  

Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace. 

www.ekologickavychova.cz 

Časový harmonogram 

Seminář je třídenní. První den semináře se začíná obědem ve 12:00 , vlastní program začíná v 13:00 

hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 13:00. 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

http://www.ekologickavychova.cz/
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Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 500 Kč pro členy Pavučiny a STEP, pro ostatní účastníky činí 1 000 Kč. Poplatek 

se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, 

může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. V ceně účastnického poplatku je strava 5 x denně 

(poskytnutá pouze účastníkům v místě konání semináře, nelze odebrat jinak) ubytování a program 

semináře. Cestu na seminář si účastníci hradí sami. 

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašo-

vání. 

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 10. červ-

na 2019. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. S přihlášením nevá-

hejte. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně 

omezit počet účastníků z jedné organizace. 

Kapacita semináře je maximálně 22 účastníků.  

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „VZOR_prihlaska“ a zasláním na adresu: info@pavucina-sev.cz. 

O přijetí přihlášky budete informováni e-mailem obratem, o přijetí na seminář budete informováni do 

14. června 2019.  

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů.  

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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