
 

    

 

 

 

 
 

JAK PROPOJOVAT EVVO PROGRAMY  

S POTŘEBAMI ŠKOL A PEDAGOGŮ 

Říčanská hájovna a Geopark, Říčany, 26. - 27. května 2022 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro pokročilé lektory.  

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Účastníci mají znalosti na úrovni absolventů základního semináře pro lektorky, orientují se 

v nastavování cílů, mají základní přehled o strategických dokumentech formálního vzdělávání (RVP a 

Strategie vzdělávání 2030+). 

Vzdělávací cíl semináře 

1. Rozvoj pedagogických kompetencí lektora a sdílení zkušeností z praxe mezi středisky a za spo-

lupráce s pedagogy (reflexe, formativní hodnocení, skupinová práce aj.).  

2. Lektor jako mentor individuálně podporuje pedagogy. 

Anotace semináře 

Praktické ukázky ze zážitkových programů muzea, podporujících mezipředmětové učení, které vznikaly 

ve spolupráci s pedagogy, vždy spojeno s konkrétními pedagogickými kompetencemi/dovednostmi a 

metodami (kritéria hodnocení, skupinové role, různé formy reflexe …). Provedeme vás tím, jak sestavit 

program od hlavního sdělení, přes cíle, rozvoj kompetencí a výstupy k aktivitám, jak program vyhod-

nocovat (vzájemné pozorování a zpětná vazba, interní mentorská podpora). Část aktivit proběhne 

v Geoparku Říčany. 

Metody a formy využité v rámci semináře 

Účastníci si vyzkouší aktivity v roli dětí, navazovat bude rozbor a diskuse konkrétních pedagogických 

metod a dovedností, sdílení zkušeností. Proložíme krátkými bloky, kde se budeme věnovat teoreticky 

kompetencím, strategickým dokumentům, vždy ve spojení s diskusí. Představíme zkušenosti 

z mentorské podpory pedagogů. 

50 a více % venku (dle počasí).  

Lektorský tým 

Seminář povedou dvoučlenné týmy Muzea Říčany.   
  

Ing. Edita Ježková – V oblasti vzdělávání pedagogů se zaměřuje na výuku venku, proměny školních 

zahrad, nově mentorka Učíme se venku. Koordinátorka vzdělávacích aktivit Muzea Říčany. 



 

 

 

 

Mgr. Kateřina Čiháková – V oblasti vzdělávání pedagogů se zaměřuje na výuku venku, badatelsky ori-

entovanou výuku, nově mentorka Učíme se venku. Metodička Muzea Říčany, učitelka přírodopisu na 

ZŠ Světice.  

Mgr. Jakub Halaš – V oblasti vzdělávání pedagogů se zaměřuje výuku venku, výuku o neživé přírodě. 

Ředitel Muzea Říčany. 

RNDr. Jana Švandová, Ph.D. – V oblasti vzdělávání pedagogů se zaměřuje výuku venku, výuku o neživé 

přírodě. Koordinátorka akcí pro veřejnost a hlavní lektorka programů v Geoparku Říčany.  

https://muzeumricany.cz/muzeum-ricany/kontakty/tym-muzea/ 

Časový harmonogram 

Seminář je dvoudenní, začíná v 9:30 a končí druhý den předáním osvědčení v 15:00. 

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 (vlastní spací pytle), stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena neza-

hrnuje 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 není akreditovaný.   

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 22. 

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

seminář 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/Lc1vKH3mUm3zrTC59 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://muzeumricany.cz/muzeum-ricany/kontakty/tym-muzea/
https://forms.gle/Lc1vKH3mUm3zrTC59


 

 

 

 

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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