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JAK ZAKOTVIT
V MÍSTĚ
3 semináře ONLINE
Zveme Vás na sérii tří seminářů ke vzdělávacímu přístupu
Místně zakotveného učení pro pedagogy všech stupňů ZŠ a SŠ
z regionu Rychnovska
Chcete, aby …
… se žáci učili prostřednictvím zkušeností s místem, kde žijí, a věcí týkající se
jejich každodenního života?
… se z nich stali aktivní občané, zodpovědní správci místa a obce?

SEMINÁŘ I. – úvod do místně zakotveného učení
17. února 2021 od 13h

Účastníkům bude prostřednictvím aktivit a příkladů představen koncept a principy místně zakotveného učení a
jeho přínosy pro žáky.
Na semináři se dozvíte a vyzkoušíte si:
• Jak začít objevovat „místo“, kde žijí či
• Jak prostřednictvím místa učit "velká" (= celospolečensky
významná) témata.
• Jak využívat všechny aspektů místního prostředí (přírodních,
kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako
jednotícího kontextu pro výuku.
Představíme vám dlouhodobý program, který může žáky vést k osvojení postojů, dovedností a činností nutných k
zodpovědné správě místa a péči o něj - např. Škola pro udržitelný život, do nějž se můžete zapojit.
Součástí semináře budou i příklady dobré praxe ze škol, práce se žebříkem MZU.
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Seminář II. – online nástroje programu Škola pro udržitelný život a
Místně zakotveného učení.
16. březbna 2021 od 13h

Nabízíme vám možnost společně projít některými nástroji na hlubší poznání místa v době distančního vzdělávání
a zamýšlet se, jak dané aktivity zapadají do výuky.
Na semináři se dozvíte a vyzkoušíte si:
• tipy na online nástroje/ aktivity rozšiřující nebo
naplňující MZU vhodné pro distanční výuku
• jak vzdělávat žáky prostřednictvím pomůcky
ekomapa a její návaznosti na průzkum udržitelnosti
v místě
• návod, jak se na aktivity dívat/přemýšlet/pracovat s
nimi, aby zapadaly do výuky

Seminář III. – Jak vzdělávat o klimatické změně skrze Místně
zakotvené učení?
2. března 2021 od 13h
Doškolovací seminář k Místně zakotvenému učení zaměřené na téma klimatická změna v místě. Nabízíme vám
možnost společně sehrát online podobu simulační hry - Jak se žije v Podnebíně a v návaznosti na hru představit
aktivity v místě zaměřené na řešení dopadů klimatické změny.
Na semináři se dozvíte a vyzkoušíte si:
• Sehrávku hry „Jak se žije v Podnebíně“, která představuje, jaká
adaptační opatření na změnu klimatu je možné realizovat na místní
úrovni.
• Ve hře se účastníci stávají zástupci obce, kteří se každý rok
rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude
investovat. Poté sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady
klimatické situace daného roku, které však nelze předvídat.
• Po sehrávce hry se budeme věnovat její reflexi, a jak je možné s
hrami a tématem klimatické změny pracovat dále ve výuce (Hra je
určena pro žáky II. stupně).
Další informace naleznete na www.skolaprozivot.cz a na FB @skolaprozivot. Kontakt pro informace o obsahu:
suz@ekologickavychova.cz
Akce je financována z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad Kněžnou a je
pro účastníky zdarma. Svoji účast, prosím, potvrďte zde nebo na tel. 739 257 170 či mailu
petrk@sdruzenisplav.cz . Přihlašovací kód do aplikace Microsoft Teams vám bude zaslán emailem.

