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JAK ZAKOTVIT  
V MÍSTĚ  

SPOLEČNÝ VÝJEZD NA SEVER A DO SEBE  
 

26. - 27. března 2020, 12:00 - 20:00, 8:00 - 16:00 Horní Maršov, 
východní Krkonoše 

 

2-denní výjezdní (akreditovaný) seminář metod a zkušeností Místně zakotveného učení pro 
pedagogy všech stupňů ZŠ a SŠ z regionu Rychnovska 

 
Součástí je ubytování a celodenní stravování v Domě obnově tradic, ekologie a kultury DOTEK. Společná doprava organizována dle 

přihlášených. 
 

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? 
 

Pomoci Vám v tom může MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ 
 
V rámci semináře s praktickými ukázkami zažijete například výukový program pracující s místem a získáte jeho 
metodiku k využití ve škole. Zjistíte také, jak lze propojovat místní a globální témata, nebo budete moci 
konzultovat zařazení místně zakotveného učení do běžné výuky přímo s pedagogy, kteří s tímto přístupem 
dlouhodobě pracují. To vše a ještě více si navíc vychutnáte v jedinečném historickém domě a krajině ležící v srdci 
Krkonoš. 
 
Program: 
 
1. den (12:00 – 20:00):  

● Co skrývá ekologicky šetrný dům DOTEK, jeho přírodní zahrada a okolí (netradiční prohlídka Domu 
obnovy tradic, ekologie a kultury, představení nabídky stezek a questů v místě)  

● Praktická ukázka výukového programu pracujících s místem a metodická doporučení k využití ve škole 
Příklad dobré školní praxe. 
 

http://www.skolaprozivot.cz/Mistne-zakotvene-uceni.html
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2. den (8:00 – 16:00): 
● Jak prostřednictvím místa učit celospolečensky významná témata. 
● Představení dlouhodobých projektů pracujících s MZU (příklady dobré praxe) 
● Jak prostřednictvím MZU naplňovat výstupy RVP/ŠVP a návštěva ZŠ Žacléř, pracující pravidelně ve 

výuce s metodou MZU 
 
Výjezd se koná v rámci aktivity MAP na Rychnovsku, která chce dát podněty, impulsy a podporu v šíření místních 
a regionálních prvků a principů ve výuce žáků a inspiraci pro různé formy výchovy ke vztahu k místu. Seminářem 
vás provedou lektorky Střediska ekologické výchovy SEVER Hana Kulichová a Eliška Hájková a pedagogové 
z praxe. 
 

 
Akce je financována z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad Kněžnou a je 

pro účastníky zdarma. Přihlášky prosím do 20. března na zde nebo na tel. 739 257 170.  

https://forms.gle/QqsCXweMuYjaD1bEA

