
Pozvánka pro pedagogy 1. stupně základních škol, vychovatele ŠD, pedagogy volného času, vedoucí 

kroužků, muzejní pedagogy, lektory středisek ekologické výchovy 
 

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví                               

ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza Praha  

Vás zve na interaktivní seminář  

UČÍME SE VENKU  
Učení venku přináší řadu výhod. Výzkumy ukázaly, že kromě rozvoje psychického a fyzického zdraví učení 

venku pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. Hlavním cílem 

semináře je, aby účastníci získali motivaci i inspiraci pro učení venku, dokázali odstranit překážky, které jim           

v učení venku brání, uměli se vhodně vybavit pro venkovní výuku, věděli, co vše lze venku učit a co tento 

způsob práce přináší dětem, učiteli i celé škole.  

Seminář využívá principů konstruktivistické pedagogiky a aktivního zapojení účastníků.  
 

Obsah: 

• Seznámení s projektem „Učíme se venku“  (pro zájemce více na www.ucimesevenku.cz) a tím, jak může 

pomoci v překonávání překážek, které učení venku brání i v propojování komunity škol a učitelů, kteří 

již venku učí, jaké nabízí metodické a výukové materiály a argumenty, proč chodit ven. 

• Principy učení venku, které je dobré respektovat. Co vše lze venku učit. 

• Osvědčené vybavení a pomůcky pro venkovní výuku a tvoření - pořízené levně nebo zdarma. Některé 

pomůcky si zkusíme vyrobit.  

• Okolí školy jako učebna, laboratoř, ateliér i dílna aneb jak využívat bezprostřední okolí školy pro 

různorodou výuku (zkušenosti z praxe, příklady ze škol a z učení venku, nápady do různých ročníků                   

a vyučovacích předmětů).  

• Ukázky venkovních aktivit včetně ukázek práce žáků + návod, jak si připravovat vlastní nové lekce 

samostatně.  

• Sdílení zkušeností, aktivit, tipů a nápadů. Prostor pro otázky, rady, vzájemnou inspiraci, motivaci            

a podporu.  

• Metodické shrnutí a zdroje, „Desatero učení venku“. 
 

Lektorka: Mgr. Justina Danišová (Vzdělávací centrum Tereza, z.ú. Praha) vystudovala Přírodovědeckou 

fakultu Univerzity Karlovy (učitelství biologie a geologie). V centru Tereza pracuje jako metodička v projektech 

Učíme se venku, Jděte ven, Les ve škole, Badatelé a jako lektorka vzdělávacích akcí pomáhá učit (a hrát si) 

venku aktivním  učitelům, vychovatelům, rodičům i prarodičům. 
 

Účastníci si ze semináře odnesou metodické materiály, ukázkové lekce, pracovní listy i určovací klíče, které 

budou moci ve své práci ve škole ihned využít a otestovat a k tomu získají zdarma knihu „Průvodce naší 

přírodou“.  

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, všichni účastníci dostanou na závěr osvědčení o absolvování 

semináře. 
 

Seminář proběhne ve čtvrtek 12. listopadu 2020 od 9.30 do 15:30 hodin (včetně přestávky na oběd) v Českých 

Budějovicích v CEGV Cassiopeia (Jizerská 4, sídliště Vltava). Seminář je pro účastníky zdarma, náklady jsou 

hrazeny z rozpočtu Jihočeského kraje. Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas. 

Uzávěrka příjmu přihlášek je ve čtvrtek 5. listopadu 2020.  
 

Přihlásit se můžete vyplněním přiložené návratky. Preferujeme elektronickou formu přihlášení. 

Děkujeme. Přihláška se stává závaznou po potvrzení organizátorem! 

Organizační zajištění semináře: Ing. Libuše Jozková, koordinátorka EVVO, odbor životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz  

Návratka na seminář „Učíme se venku“ (čtvrtek 12. listopadu 2020 v CEGV Cassiopeia České Budějovice) 

Jméno/a, příjmení: 
 

Adresa školy/střediska EV/jiné organizace, e-mail, telefon:                                                                  Datum: 

                                                                                                                                                                      

Návratku zašlete nejpozději do 5. 11. 2020 včetně na elektronickou adresu: jozkova@kraj-jihocesky.cz nebo na poštovní 

adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, OZZL, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, vždy se 

zanecháním výše požadovaných údajů. 

http://www.ucimesevenku.cz/
mailto:jozkova@kraj-jihocesky.cz

