
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis z online setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP rozvoje vzdělávání pro SO 

ORP Čáslav II, které se konalo 6. 10. 2021 od 16:00 do 18,30 hod. Akce byla určena především 

pro učitele na 1. stupni a mateřských škol a ostatní zájemce o toto téma. 

 

Přítomni: viz přítomní dle prezenční listiny 

 

1. Úvodní slovo  

 

Zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním účastníků a seznámením 

s programem.  

 

2. Téma setkání: 

 

Smysly a senzitivita venku 

 

Seminář byl určen především pro pedagogy 1. stupně základních škol, byl vhodný i pro 

učitele mateřských škol a své si v něm mohli najít i učitelé zájmového vzdělávání nebo 

učitelé na druhém stupni ZŠ. V úvodu semináře se představila lektorka i jednotliví 

účastníci, to přispělo k příjemné atmosféře, i k tomu, že se v průběhu rozvíjela podnětná 

diskuse.   

 

Lektorkou akce byla paní Mgr. et Mgr. Šárka Doležalová Křepelková, která vycházela 

nejen ze svých pedagogických zkušeností, ale i ze svých prožitků v přírodě od dětství. 

Lektorka využila i poznatků ze svého studia ekopsychologie. Garantem programu bylo 

vzdělávací centrum Tereza, které realizuje koncept Učíme se venku a vzdělává v něm 

další učitele. 

 

 Lektorka předala účastníkům informace a nápady:   

 

• typy učení, 

• co to je senzitivita a jaká je senzitivita venku,  



   

   

• vztah k přírodě a z čeho se skládá, potřeba kontaktu s přírodou, adaptace na 

přírodní podmínky, estetický postoj k přírodě, etický postoj k přírodě, 

environmentální vědomí, 

• postoje k přírodě v závislosti na věku, 

• rozvoj environmentálního vztahu dětí k přírodě 

• průvodci přírodou jako vzor pro dítě, 

• vlastní iniciativa dětí v přírodě, 

• co venku využít pro rozvoj smyslového vnímání, 

• konkrétní inspirace na činnosti v přírodě pro jednotlivá roční období, Land Art, 

hmatání na 100 způsobů, zvuková mapa, paleta barev, kaluže… 

• doporučená literatura, 

• prostor pro dotazy a nápady.  

 

 

 

3. Přenos zkušeností a informací, diskuse  

 

V průběhu semináře probíhala diskuse o daném tématu.   

 

Vzdělávání bylo podnětné, zazněly zajímavé postřehy o přírodě, o smyslovém vnímání, 

o tom, co se dá s dětmi venku dělat. V rámci diskuse byly sdíleny příklady dobré praxe.  

 

 

 

4. Závěr 

 

Na závěr shrnul manažer projektu obsah setkání a rozloučil se s účastníky.  

 

 

V Čáslavi 6. 10. 2021 

 

Zapsala: 

Ing. Mgr. Jana Vítková 

vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Zápis ověřil:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu  

 


