
   

 

 

 

ROZCESTNÍK ZAČÍNAJÍCÍHO LEKTORA, VŠEOBECNÝ SEMINÁŘ 

PRO ZAČÍNAJÍCÍ LEKTORY 

Skautská základna Mentaurov u Litoměřic, 14. – 16. listopadu 2023 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen začínajícím lektorům a tvůrcům ekologických výukových programů nabízených 

zejména školám (mateřským, základním a středním). 

Specifikace základní vstupní úrovně znalostí a dovedností účastníků 

Vzhledem k charakteru semináře, jež má představovat vstupní bránu pro začínající lektory, je počítáno 

s tím, že budou účastníci se základními znalostmi z dané oblasti seznámeni v průběhu semináře.  Zá-

jemci o seminář nemusí disponovat speciálními dovednostmi a znalostmi. Vítáme osobní motivaci 

účastníků, chuť spolupracovat a komunikovat s ostatními a být připravený pracovat na svém seberoz-

voji jako lektora EVP. 

Vzdělávací cíl semináře 

Na semináři získají účastníci vhled do environmentální výchovy v kontextu s aktuálními dokumenty a 

programy, v nichž je EVVO zakotveno a seznámí se s klíčovými kompetencemi, které má environmen-

tální vzdělávání rozvíjet a naplňovat.  

Účastníci se seznámí s obecnými principy, které se uplatňují při tvorbě EV programu (dramaturgie 

vzdělávacího celku, metody a formy práce při tvorbě EVP). Využití některých principů si také v průběhu 

semináře prakticky vyzkouší.  

Významným podílem se budeme věnovat osobnosti lektora, lektorským dovednostem a základním 

kompetencím, které by měl lektor EVP rozvíjet.  

Anotace semináře 

Seminář nabídne začínajícím lektorům tři hlavní bloky: krátký úvod do EVVO, jak na tvorbu EV progra-

mu a téma osobnosti lektora. Seznámíme se se základními dokumenty EVVO, vyzkoušíme si některé 

metody a formy práce, které jsou pro EV charakteristické, budeme se věnovat procesu tvorby EV pro-

gramu, zaměříme se na lektorské dovednosti a uvědomíme si, na co si dát pozor při práci se skupinou.  

Vše bude probíhat praktickou formou, při níž se účastníci aktivně zapojí a mnohé si přímo vyzkouší.  



   

 

 

 

Metody a formy využité v rámci semináře 

Na semináři nabídneme především praktický přístup, při němž se pasivní posluchači promění v aktivní 

účastníky, kteří si mohou vše, co dané téma semináře přináší, vyzkoušet na vlastní kůži. Nabídneme 

takové formy práce, které vedou účastníky k akci a mohou jim být zároveň inspirací v následující praxi. 

V rámci semináře využijeme smyslové vnímání, individuální i skupinovou práci, tandemovou spolupráci, 

prezentaci, diskuzi, terénní aktivity a praktickou činnost, hry a simulace, metody reflexe a sebereflexe. 

Lektorský tým 

Seminář povede lektorský tým Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. ve složení: 

Mgr. Kateřina Simajchlová 

absolventka Mgr. studia na PřF UP Olomouc (obor systematická biologie a ekologie). 

 2014 – 2019 lektorka Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice 

 absolvování kurzu Pavučiny pro lektory ekologických výukových programů Modul 1, 

 tvorba a vedení ekologických výukových programů, 

 školení učitelů v oblasti EVVO (jednorázové semináře a kurzy pro pedagogy, dlouho-

dobá průběžná spolupráce s týmy učitelů, organizace krajské konference k ekologické 

výchově- Kapradí, metodický konzultant v projektu „Mistři kolegiální podpory v oblasti 

přírodovědné gramotnosti“), 

 práce s veřejností v oblasti EVVO (příprava a realizace osvětových akcí - ekofilm, fair-

tradová snídaně, multikulturní festival, apod.), 

 koordinace Zastupitelstva mládeže Litoměřice (několikaleté vedení studentů školních 

parlamentů v platformě "městského zastupitelstva mládeže"), 

 úspěšná žadatelka a realizátorka projektů s environmentální tematikou (podané a zrea-

lizované projekty u subjektů jako je SFŽP, MŽP, MŠMT, Ústecký kraj, Město Litoměřice), 

 2019 – 2022 průvodkyně v soukromé MŠ Montesorri andílci Litoměřice – realizátorka progra-

mu „učení venku“ v předškolním vzdělávání. 

 2019 – 2022 externí lektorka a konzultantka SEVER Litoměřice. 

 od září 2022 lektorka SEVER Litoměřice. 

 2023 absolventka Certifikovaného výcviku metod zážitkové pedagogiky PŠL. 

 

Mgr. Jan Kotěra  

absolvent Mgr. studia Pedagogiky na FF UK v Praze. 

 2003 – 2009 vedoucí Střediska ekologické výchovy Šťovík Teplice 

 absolvování kurzu Pavučiny pro lektory ekologických výukových programů, 

 tvorba a lektorování ekologických výukových programů pro školy, 

 tvorba a vedení školních ekologických projektů, 

 vedení učitelských klubů ekologické výchovy pro učitele ZŠ a MŠ, 

 spoluautor a překladatel didaktické hry „Výr Ulli poznává východní Krušnohoří“. 



   

 

 

 

 2012 – 2018 učitel 2. stupně ZŠ (ZŠ Ploskovice, ZŠ Liběšice) 

 třídnictví, 

 vedení školního Ekotýmu a obhajoba titulu Ekoškola, 

 úpravy ŠVP. 

 2019 – dodnes ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice 

 tvorba a lektorování ekologických výukových programů (včetně pobytových), 

 lektorování seminářů pro učitele, 

 autor didaktické hry „Znáte České středohoří?“, 

 autor regionální učebnice „Litoměřicko: otevřená učebnice“, 

 spoluautor Krajské koncepce EVVO v Ústeckém kraji pro období 2022 – 2030, 

 pořadatel Krajské konference EVVO „KAPRADÍ 2021“, 

 přednášky pro studenty PF UJEP Ústí nad Labem. 

Časový harmonogram 

Seminář je třídenní, s časovou dotací 18 hodin, začíná se i končí obědem.   

První den (5,5h): 

Prezence, oběd, ubytování  12:00-12:55 

1. blok výuky        13:00-17:30  

Večeře      18:00-18:30 

2. blok výuky    19:00-20:00 

 

Druhý den (9h): 

Snídaně      7:45-8:25 

3. blok výuky      8:30-12:00 

Oběd     12:00-13:00 

4. blok výuky       13:00-17:30 

Večeře     18:00-18:30 

5. blok výuky    19:00-20:00 

 

Třetí den (3,5h): 

Snídaně     7:45-8:25 

6. blok výuky, ukončení semináře 8:30-12:00  

Oběd, odjezd    12:00-12:45 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 3 000 Kč pro členy Pavučiny, 4 500 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 není akreditovaný.   

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 30. 

června 2023. 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 

finančních možnostech.  

Přihlásit se lze vyplněním přihlášky https://forms.gle/eWMRttf1ugVHf3cF7 

 O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete 

informováni do 15. října 2023.  

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 
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