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NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP
pro školní rok 2010 – 2011, I. pololetí, pobočka  Kutná Hora

Co Vám semináře přinesou?
• doplnění průřezového tématu „environmentální výchova“ 
• inspiraci pro nové výukové metody 
• metodické materiály a další podklady pro následnou práci ve výuce

Jak se přihlásit?
• vyberte si z naší nabídky seminářů 
• vyplňte objednávkový formulář na www.ekodomov.cz
• vyčkejte na potvrzení Vaší účasti 

Místo konání: 
Semináře se konají vždy v učebně o.s. Ekodomov v budově ZŠ Jana Palacha v Kutné 
Hoře. 

Při dodržení počtu účastníků a proplacení cestovních výloh lektora/ů lze zajistit seminář i 
v prostorách Vaší školy. V případě zájmu kontaktujte garanta semináře.

V rámci semináře získáte ZDARMA metodickou příručku.

Občanské sdružení Ekodomov poskytuje komplexní materiální i metodický servis pro založení 
školního kompostéru, který může vaše škola financovat z regionálních grantů.

Občanské sdružení Ekodomov poskytuje komplexní materiální i metodický servis pro 
environmentální vzdělávání, který může vaše škola financovat z projektu www.eupenizeskolam.cz.

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE S     ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATIKOU :  

Kontaktní osoba: Jitka Rosická
Kontakt: jitka.rosicka@ekodomov.cz
tel.: 315 810 074
mob.: 739 304 156
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mailto:info@ekodomov.cz
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http://www.ekodomov.cz/


1. DEJTE ŠANCI BIOODPADU ANEB MOŽNOSTI 
NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY VE ŠKOLÁCH

Program bude zaměřen na specifikaci pojmu odpad / bioodpad a význam jejich separace. Metodická část semináře řeší 
podporu pedagogů při realizaci praktických kroků vedoucích k separaci a kompostování bioodpadů ve školním prostředí, 
odbornou pomoc lektorů při  plánování, přípravě a uskutečnění separace bioodpadů ve školách, použití  metodických 
materiálů, ukázky výukových aktivit a příklady dobré praxe ze škol, které již bioodpady separují.

Lektor: Ing. Jan Šarapatka

Termín: středa 3. 11. 2010
Časová dotace: 9:00 – 12:30, celkem 4 vyučovací hodiny

Cena za seminář: 390,- Kč

Kód: ODP
Akreditace č. 3413/10-25-36  

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ I. a II. stupně, DDM, SŠ, SOŠ , SOU, DM 

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 10, maximální počet 20 osob

2. EKOLÍSTKY I. – ANEB EVVO V KOSTCE 
Program: 

- PowerPointová prezentace - převážně fotografie činností, nápadů a výtvorů (co se do batohu nevešlo). V rámci této 
prezentace budou účastníci seznámeni s cíli, prostředky, metodami a trendy EV.

- „Mé tajné místo“ – řada praktických návodů, jak upravit zahradu nebo pozemky v okolí tak, aby poskytovaly dostatečné 
množství podnětů, rozvíjely dětskou fantazii.

-  „Pozorujeme  přírodu“  –  učíme  děti  pozorovat,  sdílet  pozorování,  pozorování  očima,  lupou,  barevnými  skly, 
mikroskopem. Možnosti pozorování s dětmi předškolního věku. jak zaznamenávat pozorování např. nápadník her, jak 
vyrobit hmatovou krabici a čichací sadu aj. osvědčené drobnosti.

-  Experimentujeme  s přírodou  na  jaře,  v léta,  na  podzim  i  v zimě  –  seznamujeme  děti  s některými  přírodními 
zákonitostmi a pravidly pomocí jednoduchých krátko či dlouhodobých experimentů.

Lektorka: PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD.

Termín: pátek 14. 1. 2011
Časová dotace: 9:00 – 14:00, celkem 5 vyučovacích hodin

Cena za seminář: 500,- Kč

Kód: EKO I.
Akreditace č. 10 143/2010-25-188  

Doporučeno pro: Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ I. stupně 

Minimální počet účastníků pro uskutečnění vzdělávací akce je 10, maximální počet 15.



3. EKOPROMĚNY 
Semináře jsou pro pedagogy VV a PV, kteří  hledají  způsob jak při  výuce zajímavě propojit  trojúhelník  předmětů – 
výtvarná výchova – pracovní vyučování – ekologická výchova. Je zaměřen na zpracování zdánlivě již nepotřebných 
materiálů. Připraveny jsou ukázky jak přeměnit starý papír, použité kartony, plastové lahve, skleněné střepy, plechovky, 
dřevěné přepravky od ovoce atp. v jednoduché výrobky, na kterých si děti v jednotlivých předmětech vyzkouší různé 
techniky a současně se při tom učí zručnosti i ekologii.

Lektorka: Jitka Rosická

EKOPROMĚNY - TEA BAG FODING  – jsou skládanky z čajových obalů. Skládat budeme hvězdy na vánoční stromek, 
prostorové vánoční ozdoby i vánoční stromeček i obrázky složené z květin a motýlů.

Termín: středa 13. 10. 2010
Časová dotace: 8:00 – 11:00, celkem 4 vyučovací hodiny 

V případě většího zájmu bude druhá skupina 13:00 – 16:00

Cena za seminář: 420,- Kč

Kód: PRO3/1
Akreditace č. 3413/10-25-36  

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ŠD, DDM, DM 

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 20 osob.

EKOPROMĚNY - VÁNOČNÍ PAPÍROVÁNÍ  vyrábět budeme vánoční ozdoby, krabičky i betlém. Projdeme si i nápadník 
pf zhotovených za pomocí různých „papírových“ technik – embosing, quiling, pergamano, propichování, vyklápěcí prvky 
pop-up.

Termín: středa 10. 11. 2010
Časová dotace: 8:00 – 11:00, celkem 4 vyučovací hodiny 

V případě většího zájmu bude druhá skupina 13:00 – 16:00

Cena za seminář: 420,- Kč

Kód: PRO3/2
Akreditace č. 3413/10-25-36  

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ŠD, DDM, DM 

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 20 osob.

.

EKOPROMĚNY – MOZAIKA -  vyzkoušíme si mozaiku ze skleněných střepů a zároveň se naučíme vytvořit mozaiku i 
z jiných materiálů – keramické dlaždice, vaječné skořápky, tapety, látky….

Termín: středa 12. 1. 2011
Časová dotace: 8:00 – 11:00, celkem 4 vyučovací hodiny, 

V případě většího zájmu bude druhá skupina 13:00 – 16:00

Cena za seminář: 420,- Kč

Kód: PRO3/3
Akreditace č. 3413/10-25-36  

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ŠD, DDM, DM a jiných volnočasových zařízení 

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 20 osob.

.

Další výtvarné semináře připravujeme ve spolupráci s agenturou CECH. Aktuální nabídku akreditovaných 
seminářů najdete na www.cech-remesla.eu, kde se můžete i přihlásit.

http://www.cech-remesla.eu/
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