
 

 

POSELSTVÍ VELIKONOČNÍHO OSTROVA 
Lipka – Jezírko, Soběšice, 10. – 11. června 2022 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro pokročilé lektory.  

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Není nutná žádná vstupní znalost. 

Vzdělávací cíl semináře 

Využití příběhu - Poselství Velikonočního ostrova  

Lidská společnost je na svém prostředí závislá a nevratné poškození životního prostředí může mít fa-

tální následky. Můžeme se poučit z příběhu lidí, kteří žili na ostrově Rapa Nui?  

Pojďte s námi ponořit do dávného příběhu a ochutnat atmosféru Velikonočního ostrova. Nová meto-

dika Lipky přináší náměty, metody a způsoby přemýšlení, jak provázet žáky v složitém a kontroverzním 

světě a vést je k aktivnímu občanství. Dozvíme se více o tom, jak mohou lidské zásahy do ekosystému 

ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Civilizační kolaps si ukážeme na příkladu Veliko-

nočního ostrova.  

Anotace semináře 

Na semináři si zažijete praktické ukázky ověřených aktivit pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ i SŠ, 

náměty pro týdenní pobyt, tábor i tematický den. Využíváme prvky zážitkové pedagogiky. Obsah semi-

náře bude kombinovat aktivity na posílení týmové spolupráce s náměty na tematickou výuku a inspira-

ci ke školním projektům. Prožijete si i aktivity k vybraným tématům vhodných pro volnočasovou peda-

gogiku. 

Metody a formy využité v rámci semináře 

Interaktivní metody aktivního učení, diskuse, simulační hry.  

30 % času semináře proběhne venku.  

Lektorský tým 

Seminář povede lektorský tým Lipky.  

Mgr. Helena Nováčková – Absolventka Střední pedagogické školy a PedF Hradec Králové, obor biolo-

gie pedagogika, 20 let praxe ve Středisku ekologické výchovy Sluňákov, rok pedagogické praxe v ZŠ 

Samotišky, nyní na pozici metodika  na Lipce v Brně, autorka a lektorka výukových programů a seminá-

řů pro učitele, externí lektor na PDF UP a PřF UP autorka a lektorka výukových programů pro děti MŠ, 

ZŠ a seminářů pro učitele, od roku 2000 vedení seminářů pro studenty PDF UP, od roku 2005 vyučuje 

na Přírodovědecké fakultě UP seminář Ekologická a globální výchova. Hlavní organizátorka konferencí 

EVVO  v Olomouckém kraji od roku 2002, bohaté zkušenosti s projektem Metodika a realizace kom-

plexní ekologické výchovy a vedoucí projektu MRKVIČKA v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Je 

autorkou příspěvků do publikace Světem průřezových témat s názvem ”Je jen jedna země”2006 „Cesta 

kolem světa”2007, spoluautorkou metodik pro učitele „Sedm barev duhy“2009, „Zelený ostrov“ 2011.  



 

Organizátorka a lektorka specializačních studií pro koordinátory EVVO  i pro učitelky MŠ. Připravuje i 

realizuje také denní semináře a exkurze pro učitele MŠ, ZŠ i SŠ. 

Mgr. Petra Koppová – Absolventka Vysoké školy PřF UP v Olomouci, obor Ochrana a tvorba životního 

prostředí a Vysoké školy pedagogické Olomouc (pedagogické minimum). Pedagogická praxe (13let) ve 

Středisku ekologické výchovy Sluňákov Magistrátu města Olomouce. Autorka metodických materiálů 

pro školy (Jak neskončit v koši, Čtvero ročních období, Dřevěný orchestr), spoluautorka ekovýchovných 

publikací: Učíme se v zahradě, Žijeme spolu, Sedm barev duhy. Vedení volnočasových kroužků dětí. 

Předseda Sdružení pro ekologickou výchovu Sluňákov (2001-2006). 2009-2014 pětiletá lektorská praxe 

ve firemním vzdělávání ve firmě Outdoored (teambuilding, teamspirit, incentivní aktivity). Lektor mezi-

národních kurzů Environmental Education- Comenius a Erasmus (od r.2003) V současnosti zaměstna-

nec Lipky Brno na pozici metodika vzdělávacích projektů zaměřených na pedagogické pracovníky a 

školy. 

Časový harmonogram 

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

14:00 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem v 14:00 hodin. 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 12 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 2 000 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnu-

to ubytování, stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena nezahrnuje dopravu 

účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 a maximálně 22 účastníků, 

přednost mají dříve přihlášení.  

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

vání. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi-

náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

Seminář je akreditovaný, č. akreditace MSMT- 39721/2020-2-968 ze dne 2. 2. 2021 

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 29. dub-

na 2022. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o semi-

nář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků 

z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.  

 

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich fi-

nančních možnostech.  

Přihlásit se lze vyplněním přihlášky https://forms.gle/9qb7Bp2TCWn4ZHvz5 O přijetí přihlášky budete 

informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 

2. května 2022.  

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 a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).  

https://forms.gle/9qb7Bp2TCWn4ZHvz5


 

Ostatní 

Nejpozději 10 dní před začátkem semináře Vám bude zaslán podrobný program a další organizační 

informace. 

 

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