
 

    

 

 

 

 

 

EKOPSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGICKOU PRAXI – CYKLUS 3 

SEMINÁŘŮ PRO EKOPEDAGOGY 

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Praha,  

20. – 21. ledna 2023, 20. – 21. února 2023 a 25. – 26. března 2023 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro začínající i pokročilé lektory a lektorky.  

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Zúčastnit se může kdokoliv. 

Vzdělávací cíl semináře 

Cílem kurzu je prohloubit porozumění zúčastněných vůči jejich žákům, studentům, kolegům, ale také 

rodičům dětí, veřejnosti a sobě samým, tedy: 

 znát základní poznatky z ekopsychologie, 

 pochopit, jak lidé prožívají kontakt s přírodou, jak vnímají problémy životního prostředí a jak se 

environmentálně chovají, 

 být vnímavější k prožívání lidí ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí, 

 umět použít získané poznatky v pedagogické praxi. 

 

Témata semináře: 

 Čas venku, v divočině a u obrazovek – jak nás ovlivňuje? 

 Problémy životního prostředí – jak je lidé vnímají? 

 Životní prostředí – proč ho lidé (ne)chrání? 

 Vztah k přírodě a životnímu prostředí – jak se lidé liší?   

 „Zelené“ psychologie – čím dalším se zabývají? 

 

Cyklus tří seminářů ekopsychologie nám nabízí možnost ponořit se společně do toho nejdůležitějšího 

z poznatků psychologie, abychom do hloubky porozuměli vztahu lidí k přírodě a životnímu prostředí. 

Budeme čerpat z nejnovějších výzkumů v této oblasti, sdílet vzájemně zkušenosti a společně trénovat, 

jak nová zjištění použít přímo v praxi. Díky tomu budeme umět lépe čtyři věci: zaprvé lépe motivovat 

děti a dospívající, ale také dospělé pro ochranu přírody a životního prostředí, zadruhé si určit cíle envi-

ronmentální výchovy, které mají skutečně smysluplný dopad, zatřetí lépe designovat svoji výuku tak, 

abychom svých cílů dosáhli, a začtvrté více rozumět sobě i druhým. V mezičase mezi semináři budeme 

zkoušet zážitkové sebeexperimenty a aplikovat nové poznatky do praxe. 

Metody a formy využité v rámci semináře 

Výklad, diskuse, sebezkušenost vč. venkovní (outdoorové), sdílení, zpětná vazba, individuální i skupino-

vé řešení problémových úloh, praktický nácvik, práce s textem, videoukázky. 



 

 

 

 

Lektorský tým 

Seminář povede PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog, pedagog. 

 

Časový harmonogram 

Jedná se o cyklus tří na sebe navazujících dvoudenních seminářů, předpokládáme stejnou skupinu 

účastníků na všechny tři termíny. 

Cyklus seminářů má časovou dotaci 36 hodin (3 x 12 hodin). První den každého dvoudenního semináře 

začíná prezencí a obědem ve 12:00, následuje výuka 13:00-19:00; druhý den výuka 9:00-12:30 a 13:30-

16:00.  

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý cyklus seminářů v počtu 36 hodin. Pokud odjedete dříve, 

bude na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin. Osvědčení bude předáno po-

slední den semináře. 

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek za celý cyklus činí 6 000 Kč pro členy Pavučiny, 9 000 Kč pro ostatní účastníky. 

V ceně je zahrnuto ubytování, stravování (plná penze, strava vegetariánská) a program. Cena nezahrnu-

je 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 20. pro-

since 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/ovSgcPjUD9HgMpB76 O přijetí přihlášky budete 

informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni do 21. prosin-

ce 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).  

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 

https://forms.gle/ovSgcPjUD9HgMpB76
mailto:info@pavucina-sev.cz

