Nabídka
seminářů pro učitele a jiné
pedagogické pracovníky ve školním roce 2018/2019
Cílem seminářů Sluňákova
•

je prohloubit odborné znalosti a ukázat širší souvislosti životního
prostředí a života člověka,

•

nabídnout praktické návody a náměty pro realizaci environmentální
výchovy ve škole.

•

Některé semináře se věnují také obecným pedagogickým tématům,
seznamují s různými směry a přístupy ve vzdělávání a výchově a
podporují osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků.

•

Semináře a exkurze jsou zařazeny do systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP) a jsou akreditovány u MŠMT.

•

Semináře jsou určeny především pro pedagogické pracovníky, přihlásit
se mohou i zájemci z řad veřejnosti.

Jak se přihlásit na seminář?
•

Před seminářem je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na webových
stránkách Sluňákova (https://slunakov.cz/vzdelavani-pedagogu/). Po
odeslání přihlášky Vám přijde potvrzovací email, že jste na seminář
přihlášen/a. Po přihlášení, prosíme, neplaťte účastnický poplatek ihned,
ale vyčkejte na email s výzvou k platbě, který přijde přibližně 1 měsíc
před konáním semináře. Vaše přihláška je závazná, zrušit ji můžete
pouze na emailu: jana.vyhnakova(et)slunakov.cz, nebo tel. 585 378 345.

Jak se k nám dostanete
•

Z Olomouce autobusem MHD číslo 20 (zastávka Horka) nebo číslo 18
(zastávka Horka, škola), případně vlakem do zastávky Horka nad
Moravou (zastávka na znamení). Po vystoupení z autobusu či vlaku se
vydáte pěšky (asi 15 minut) směr Skrbeň. Viz mapa níže.

Kontakty:
•

koordinátorka seminářů, Ekoškola pro MŠ, ZŠ, SŠ:
Karla Rulíková

•

tel: 585 388 206, e-mail: karla.rulikova(et)slunakov.cz

koordinátorka sítě MRKEV, Mrkvička, objednávky
metodických materiálů:
Zuzana Janková tel: 585 154 711.e-mail:zuzana.jankova(et)slunakov.cz

•

odhlašování ze seminářů:
Jana Vyhňáková tel: 585 378 345,e-mail:jana.vyhnakova(et)slunakov.cz

•

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s., Skrbeňská 70, 783 35 Horka nad Moravou
IČ: 27784525, DIČ: CZ27784525, č.účtu: 2581594001/5500
www.slunakov.cz

Nabídka seminářů na 2. pololetí
Datum
čas

Název akce

Místo
konání

popis akce

Cílová
skupina

Lektor, realizátor

Cena za
účastníka

4. 2. 2019

Rétorické
dovednosti pro
učitele

Sluňákov

Seminář přinese základní řečnická pravidla, jak pracovat
s hlasem, aby mluvený projev upoutal posluchače, jak
vést souvislý projev i dialog nebo jak poutavě přednést
čtený projev. Součástí semináře budou praktické rady a
nácviky.

ZŠ

Roman Musil

1 000 Kč

Sluňákov

Seminář přinese náměty a tipy, jak obstát v roli
vedoucího pracovníka. Účastníci si během semináře
vyzkouší koučovací přístup, budou pracovat s
případovými studiemi. Seznámí se se styly vedení s
ohledem na čas, situaci a zralost lidí a zároveň se
seznámí s dovednostmi, které by kouč měl ovládat a
které mu pomohou v jeho práci.

MŠ, ZŠ, SŠ

Blažena Mačáková

1 500 Kč

9:15–16

Koučink pro
vedoucí
pracovníky škol

20. 3. 2019

Ekoškola v kostce

Sluňákov

Zajímá Vás mezinárodní program Ekoškola? Chtěli byste
vědět o něm vědět více informací? Přijďte na úvodní
seminář, kde Vám celý program představíme a odpovíme
na Vaše dotazy.

ZŠ

Karta Rulíková

zdarma

Po stopách
olomouckých
popelářů jednodenní
terénní exkurze

Kelčany,
Brno,
Olomouc

Exkurze, na které budeme sledovat cestu směsných i
tříděných odpadů, které končí v našich popelnicích a
kontejnerech. Navštívíme moderní třídící linku na sklo v
Kelčanech, spalovnu odpadů Sako v Brně a recyklační
závod na zpracování stavebních odpadů v Olomouci.

MŠ, ZŠ, SŠ

Jiří Popelka

učitelé
olomouckých
škol zdarma,
ostatní 800
Kč

Velikonoční
výtvarné dílny

Sluňákov

Tradiční jarní výtvarné tvoření. Přijďte si pro inspiraci a
pro naladění se na jaro. Budou připraveny dvě a dvě
dílny, takže si odnesete čtyři výrobky: jarní slepička z
kartonu o velikonoční květináč o drátovaný motýlek o
vitrážové sněženky / jarní ptáčci.

MŠ, ZŠ

Veronika
Matlochová, Jana
Talandová

800 Kč,
clenové sítě
MRKEV /
Mrkvička 700
Kč

Na hudbu trochu
jinak

Sluňákov

Seminář pro všechny, kteří se zamýšlejí nad tím, jak
kreativně pojmout hudební výchovu s přesahy do dalších
předmětů. Pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek,
poezie, starých lidových her a lidových i umělých písní a
říkadel získáme tipy, jak v hodinách hudební výchovy
tvořivě přistupovat k hudbě
Vše si vyzkoušíme a ukážeme na tématech Jaro ve
slovech a tónech, Ochraptěla kukačka a Dřevíčko, dřevo.

1. stupeň
ZŠ

Rafaela Drgáčová

800 Kč

9.15–16

21. 2. 2019

9.15–13.30
21. 3. 2019
7.30–16.30

23. 3. 2019
9.15–14.30

4. 4. 2019
9.15–15.30

9. 4. 2019

Přírodní školní
zahrady

MŠ
Luběnice

Praktický workshop tvoření přístřešku a kompostu z
vrbového proutí ve školní zahradě MŠ Luběnice. Na
workshopu se naučíme pracovat s vrbovým proutím,
dozvíme se, jaké zásady dodržet při budování vrbových
staveb a zároveň, kde všude můžeme proutí ve školních
zahradách využít. Teoretické informace převedeme do
praxe a sami si práci s proutím vyzkoušíme.

MŠ, ZŠ

Dana Křivánková
(Lipka)

600 Kč,
clenové sítě
MRKEV /
Mrkvička 500
Kč

Dům
přírody
Litovelského
Pomoraví

Seminář pro učitele, kteří mají zájem využivat venkovní
přírodní galerii – vycházkový okruh Domu přírody
Litovelského Pomoraví jako prostředí k výuce. Zaměřen
bude na samostatné využití areálu bez lektora ze
Sluňákova, představení samoobslužných balíčků, hravých
sešitů, pomůcek k zapůjčení na Sluňákově.

MŠ, ZŠ

Karla Rulíková,
Zuzana Janková

9.15–15.30

Když krajina
vypráví - náměty
pro školy

800 Kč,
členové sítě
MRKEV /
Mrkvička 700
Kč

16. 5. 2019

Zelený ostrov

Sluňákov

Představení metodického materiálu Zelený ostrov, který
vznikl na Sluňákově. Společně prožijeme příběh ostrova
Krakatoa, který po výbuchu sopky zůstal zcela zničen,
spálen, bez života. Co se s ostrovem stane dál? Vrátí se
na něj život? Budou zde jednou opět růst rostliny a žít
živočichové? Námět na celoroční projekt, tematický den,
aktivity do výuky. Vybrané aktivity si vyzkoušíme,
prožijeme, didaktický materiál si odnesete do svých škol.

1. stupeň
ZŠ

Karla Rulíková,
Zuzana Janková

800 Kč,
členové sítě
MRKEV /
Mrkvička 700
Kč

Třídenní
environmentální
exkurze do CHKO
Beskydy

CHKO
Beskydy

Přírodovědná exkurze nás letos zavede na Valašsko do
CHKO Beskydy. Budou nás čekat podhorské orchidejové
louky i horské pralesy, Lysá hora a Bílý Kříž. Našimi
průvodci na cestách budou znalci místní přírody a
krajiny. Cestou do beskydských hor nás bude čekat
zastávka v inspirativní MŠ Vidče.

MŠ, ZŠ, SŠ

Za Sluňákov Karla
Rulíková

3 500 Kč

9.15–15.30

16. 4. 2019

9.15–15.30

31. 5. – 2. 6.
2019

Dálší nabídka pedagogům
Pedagogickým pracovníkům nabízíme konzultace k plánům EVVO, pomoc při řešení projektů, poradenství v oblasti Environmentální výchovy.
Studentům můžeme poskytnout konzultace k diplomovým a seminárním pracím týkajících se této oblasti, vykonání odborné praxe.

Ekoškola pro MŠ, ZŠ a SŠ
Sluňákov je koordinátorem programu Ekoškola pro Olomoucký kraj a nabízí konzultace k programu přímo na školách, semináře, programy pro Ekotýmy šité na
míru. Kontakt: Karla Rulíková, tel:585 388 206, e-mail: karla.rulikova(et)slunakov.cz.

Programy MRKEV a Mrkvička
Sluňákov je krajským koordinátorem sítě škol MRKEV (Metodika a Realizace Komplexní Environmentální Výchovy) a její odnože pro mateřské školy Mrkvička. Jejich
cílem je vytváření prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností. Kontakt: Zuzana Janková, tel:585154711,e-mail: zuzana.jankova(et)slunakov.cz, www.e-bedrnik.cz

Areál
Domu přírody
Litovelského
Pomoraví
Aktuální nabídku akcí pro veřejnost
v areálu Domu přírody sledujte na
www.slunakov.cz.

