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

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 Ekocentru Šárynka, V Podbabě 29b, Praha 6 – Dejvice, 
v případě většího zájmu i v pronajatých prostorách, které včas oznámíme. 

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.
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AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE S     ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATIKOU:  

Garant: Mgr. Petr Dolenský
Email: petr.dolensky@ekodomov.cz
Tel.: 234 697 402
Mob.: 733 764 980

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

Odborná část semináře je zaměřena na specifikaci pojmu odpad, resp. bioodpad a jeho rozdělení, na seznámení se 
s významem, legislativní stránkou a možnostmi separace a využití bioodpadu v různém prostředí – domácnosti, městská 
sídliště, zahrady, školy a školní pozemky atd. 
Metodická část semináře pedagogům přináší podporu plánování, přípravu a realizaci separace bioodpadu na školách. 
Seznamuje je s metodickými materiály, přináší ukázky konkrétních aktivit vhodných pro zařazení do školní výuky a také 
s příklady dobré praxe již uskutečněných školních projektů na téma separace odpadů a kompostování (např. s projektem 
„Bioodpad není odpad“, který  byl realizován na školách ve Středočeském kraji).
Lektoři: Ing. Jan Šarapatka, Mgr. Lucie Sádlová
Termín: středa 20. 10. 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. BALÍČEK ENVIRONMENTÁLNÍCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
„Separace odpadů a domácí ekologie pro školy“  

Odborná část semináře bude věnována specifikaci pojmu trvale udržitelný rozvoj a jeho principy, pochopení souvislostí 
mezi lokálními a globálními problémy, vlastní odpovědností jedince ve vztahu k životnímu prostředí a také legislativním 
podmínkám a povinnostem škol v oblasti separace odpadu. 
Metodická část  semináře nabízí  podporu při  plánování,  přípravě a uskutečnění  konkrétních opatření  a  miniprojektů 
vedoucích  k odpovědnému  nakládání  s odpady  na  škole.  Účastníci  budou  seznámeni  s metodickým  manuálem 
z projektů „Odpad z nebe nespad“ a „Balíček EVP“, které Ekodomov realizoval v letech 2007-2009, a také s ukázkami 
konkrétních aktivit z výukových programů z oblasti „domácí ekologie“ (s důrazem na separaci odpadů, úspory vody a 
energie).  
Lektoři: Ing. Jan Šarapatka, Mgr. Lucie Sádlová
Termín: středa 10. 11. 2010
Časová dotace: 9:00 – 12:30,  celkem 4 vyučovací hodiny
Cena za seminář: 415,- Kč
Kód: EVP
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 25 osob

3. 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 22. 10. 2010
Časová dotace:  13:00 – 18:00, 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 na jeden seminář, maximální počet 15
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AKREDITOVANÉ CELODENNÍ SEMINÁŘE S     TÉMATIKOU LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL  

Garant: Johana Passerin
Email: johana.passerin@ekodomov.cz
Tel.: 234 697 402
Mob.: 734 406 003

Všechny semináře o LMŠ jsou doporučeny pro pedagogické pracovníky MŠ a jiných vzdělávacích zařízení, pracujících 
s věkovými kategoriemi 3 a více let věku. Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 8, maximální počet 15 
osob.

1. CO JE LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Cílem semináře je seznámit účastníky se vznikem a základní charakteristikou lesních mateřských škol jako alternativní 
formou předškolního vzdělávání. Do programu jsou zařazena témata venkovního vyučování, formy lesní mateřské školy, 
příklady lesních mateřských škol a význam pobytu v přírodě pro rozvoj kompetencí dětí, včetně náslech při programu DK 
Šárynka.
Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková
Termín:  pátek 24. 9. 2010
Časová dotace: 9:30 – 16:00 (11:30 – 12:30 pauza na oběd – vlastní), celkem 7 vyučovacích hodin
Cena za seminář: 700,- Kč
Kód: LMŠ 1
Akreditace č. 10 143/2010-25-188  

2. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZNIKU  LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Program se bude zabývat současnou legislativou pro předškolní vzdělávání z pohledu pobytu s dětmi v přírodě, řešením 
hygienických opatření při pobytu v přírodě, možností stravování v přírodě, smlouvami s rodiči a pojištěním. Zařazeny 
budou i příklady dobré praxe z Dětského klubu Šárynka a integrované lesní MŠ Lesníček. Doplňovat vše bude mentální 
mapa vlastních možností realizace programu s dětmi v přírodě.
Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, Magdalena Kapuciánová
Termín: sobota 25. 9. 2010 
Časová dotace: 13:30 – 18:45, celkem 7 vyučovacích hodin
Cena za seminář: 700,- Kč
Kód: LMŠ 2
Akreditace č. 10 143/2010-25-188 

3. S DĚTMI V PŘÍRODĚ 
Program  je  zaměřen  na  seznámení  účastníků  s bezpečnostními  opatřeními  a  vhodným  vybavením  pro  program 
inspirovaný lesní mateřskou školou - osvědčené oblečení a vybavení do přírody pro celý rok, bezpečnost dětí při pobytu 
v přírodě, pravidla pro každý den, rizika v přírodě a jak jim předejít, metodické pomůcky pro pobyt v přírodě. Připraveny 
jsou i dílny: Mé tajné místo –  řada praktických návodů, jak upravit zahradu nebo pozemky v okolí tak, aby poskytovaly 
dostatečné  množství  podnětů,  rozvíjely  dětskou  fantazii  -  a  Pozorujeme  přírodu  –  učíme  děti  pozorovat  a  sdílet 
pozorování; pozorování očima, lupou, barevnými skly, mikroskopem; možnosti pozorování s dětmi předškolního věku; jak 
zaznamenávat pozorování (pamětní krabice apod.); využití lana, kelímkových lup, bílé plachty.
Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, PhDr. Kateřina Jančaříková, PhD.
Termín: pátek 15. 10. 2010
Časová dotace: 9:30 – 16:00 (11:30 – 12:30 pauza na oběd – vlastní), celkem 7 vyučovacích hodin
Cena za seminář: 700,- Kč
Kód: LMŠ 3
Akreditace č.  10 143/2010-25-188 
 
4. PRAKTICKÉ NÁMĚTY Z LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY  

Seminář nabízí účastníkům řešení tematických oblastí typických pro LMŠ – inspirace pro školní / třídní vzdělávací plán, 
oblasti  klíčových  kompetencích  dětí  rozvíjených  při  pobytu  v přírodě,  rozvoj  motoriky,  sebepoznání  a  sebepojetí, 
spolupráce,  odpovědnost  a   respekt.  Dílny doplňují  inspiraci  z lesních mateřských škol  v souvislosti  s alternativními 
pedagogickými  směry  s  prvky  waldorfské  a  montessori  pedagogiky  v LMŠ.  Motivují  jak  experimentovat  s přírodou 
v průběhu kalendářního roku, rozvíjet znalosti o přírodě s propojením ekonaratologie a emoční inteligence dětí ve vazbě 
dětí na zvířata – humánně-animální interakce, zoorehabilitace a zooterapie.
Lektorka: PhDr. Tereza Vošahlíková, Linda Kubale
Termín: sobota 16. 10. 2010
Časová dotace: 13:30 – 18:45, celkem 7 vyučovacích hodin
Cena za seminář: 700,- Kč
Kód: LMŠ 4
Akreditace č. 10 143/2010-25-188
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