POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
UČÍME SE VENKU
Chaloupky, Kněžice, 13. – 15. prosince 2021

Pro koho je seminář určen
Pro všechny, kdo chtějí učit venku.
Vzdělávací cíl semináře
Hlavním cílem je, zkrátit cestu ven. Tedy naučit účastníky pomáhat učitelům učit venku.
Na semináři účastník zažije nejen ukázky učení venku v různých předmětech, ale zároveň zmapuje i
další důležitá témata učení venku:
-

důvody proč je přínosné učit venku
co výuka a hraní venku přináší dětem i učiteli,
jak se vybavit ven, co není třeba kupovat a hlavně jak využít přírodniny v okolí
co vše lze učit venku
jak vyrážet ven postupně, osahat si učení venku a časem vyzkoušet i místně zakotvené učení
kde všude lze venku učit, jaké příležitosti přináší různá prostředí kolem školy
kdo už učí venku, příklady z praxe přímo ze škol od učitelů a vychovatelů
zkušenosti z praxe, přímo ze seminářů a dílen pro učitele/vychovatele/lektory

Tedy, aby účastník uměl nabídnout zážitek, příklady i rady z praxe, jak venku učit i jak odstranit překážky, které brání v učení venku.
Anotace semináře
Učení venku přináší dětem řadu výhod. Výzkumy ukázaly, že kromě rozvoje psychického i fyzického
zdraví učení venku dětem pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy
ve třídě. Objevíme jak proměnit nejbližší okolí školy i školky v laboratoř, ateliér, učebnu matematiky i
dílnu. Otestujeme nápady do různých předmětů i ročníků. Možná zbouráme i řadu překážek, které na
cestě ven máte. Zjistíte, jaké vybavení do terénu se nám osvědčilo. Chcete pomůcky pro tvoření i učení
zdarma? Ukážeme si, co vše není třeba kupovat, jen si to lehce venku s dětmi vyrobit. Odhalíme i principy učení venku, které je dobré respektovat. Mnoho si vyzkoušíte na vlastní kůži. Víc o učení venku
najdete na webu www.ucimesevenku.cz. Všechny benefity učení venku jsme popsali v knize Tajemství
školy za školou, která je volně ke stažení na www.ucimesevenku.cz/stahuji
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Soupis hlavních prostředků – aktivit semináře


Ukázky venku – přímá zkušenost (pro různé předměty a různá míst).



Diskuze a práce ve skupinách – hledání možností, příkladů, překážek, zkušeností



„Minilekce" shrnutí skrze prezentace (důvody proč učit venku, přehled příkladů a zdrojů dalšího rozvoje).

Metody a formy využité v rámci semináře


Badatelství



Praktické ukázky her/aktivit v terénu



Skupinová práce a sdílení ve skupinách



Metody kritického myšlení (Vennovy diagramy, Pětilístek atd.)



Volná hra a další



Ukázky z lektorské praxe na seminářích s učiteli/vychovateli

Předpokládaný časový harmonogram
Seminář je třídenní. První den semináře se začíná nejpozději obědem ve 12:00 hodin, vlastní program
začíná v 13:00 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 12:30
hodin.
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude
na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.
Lektorský tým
Ing. Martin Kříž (Chaloupky), Mgr. Justina Danišová (TEREZA), Mgr. et Mgr. Šárka Doležalová (Křepelková).
Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do
místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 účastníků a maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.
Přihlášky
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději 31. října 2021.
Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit
počet účastníků z jedné organizace.
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V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich finančních možnostech.
Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „Tereza_Chaloupky_prihlaska_ucime_se_venku“ a zasláním na
adresu: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a
Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. listopadu 2021.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108
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