
NABÍDKA AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY – MOŽNO 
ZAŘADIT DO ŠABLON! 
 
 
PÉČE O PŘÍRODNÍ ZAHRADU SPOLEČNĚ S DĚTMI 
Akreditovaný cyklus praktických seminářů pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a školských 
zařízení v rozsahu 84 vyučovacích hodin (3 dvoudenní semináře,1 třídenní spojený s 
exkurzí po zahradách v regionu) – podzim 2020 – jaro 2021.  
Semináře se uskuteční na podzim 2020 v termínech18.–19. 9.,23.–24. 10., pro jaro 
2021 budou včas upřesněny. 
Plánování školních přírodních zahrad, jejich údržba a efektivní organizace práce 
včetně zapojení dětí. Příklady využití zahrady ve výuce, ukázky dobré praxe. 
Výstupem a přínosem pro účastníky je vypracování plánu rozvoje jejich školní 
zahrady a plán využití pro výuku. 
Místo konání: DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury, Horská 175, Horní 
Maršov a jeho certifikovaná přírodní zahrada. 
Lektoři: pracovníci SEVERu, odborníci z oboru zahradní architektura, péče o 
přírodní zahradu, zahradnictví, učitelé z praxe. 
Cena: 12 000 Kč (zahrnuje lektorné, ubytování, stravování a materiál). 
Pro získání osvědčení je nutno absolvovat celý cyklus! 
Předběžné přihlášky a dotazy zasílejte do 31. května 2020 na:  
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz 
 

 

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 podzim 2020 – jaro 2021. 
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 českých organizací zabývajících se globálním 
rozvojovým vzděláváním, učitelé z praxe a lektoři SEVERu. 
Místo konání: DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury, Horská 175, Horní 
Maršov. 
Pro získání osvědčení je nutno absolvovat celý cyklus! 
Cena: 14 000 Kč (zahrnuje lektorné, materiály, ubytování, stravování). 
Předběžné přihlášky a dotazy zasílejte do 31. května 2020 na:  
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz 

mailto:sever-prihlasky@ekologickavychova.cz

