
Nabídka podpory, která vaše školy posune
ve výuce přírodovědných předmětů
- semináře a celoroční programy -

Hledáte podporu pro vaše školy, která je opravdu posune?
Chcete, aby se děti zlepšovaly nejenom v češtině a matematice, ale také během
výuky poznávaly své okolí a rozvíjely vztah k místu, kde žijí? Chcete, aby spolupráce
vašich učitelů byla efektivní a vyučování bavilo je i děti? Věříte, že je potřeba, 
aby se učitelé dál vzdělávali a rozvíjeli?Rádi byste svým školám pomohli, ale váháte,
jaká školení či programy mají skutečný dopad?

Máme pro vás řešení během jednoho školního roku

Soulad s MAP

kompetence v polytechnickém vzdělávání (motivace a dovednosti v oblasti vědy),
podnikavost a iniciativu,
sociální a občanské kompetence.

Programy naplňují cíle MAP – rozvíjí potenciál každého dítěte a žáka 
a zvláště tato doporučená a volitelná opatření:

Proč vám můžeme pomoci?
Naše podpora učitelům je dlouhodobá a má výsledky.
Vzdělávání dětí v přírodovědné oblasti se věnujeme 40 let. Spolupracujeme s učiteli z celé ČR 
a naše programy využívá již přes 1 000 škol. Naše vzdělávací materiály byly přeloženy 
do 14 jazyků. Co vám nabízíme, je naším posláním, na kterém nám záleží.

Kontakt

Vzdělávací centrum TEREZA / www.terezanet.cz

Mgr. Jan Blažek / jan.blazek@terezanet.cz / 777 055 577

probudí u dětí zájem o místo, kde žijí, o přírodu i vědu o přírodě,
nabídnou dětem zážitek, že mohou něco zlepšit ve svém okolí, ve škole či v obci,
pomohou učitelům zařadit do výuky badatelsky orientované vyučování a další aktivizační
metody a vyzkouší si je se svou třídou, 
prohloubí spolupráci ve škole i s rodiči a místní komunitou.

Vyberte si z nabídky našich seminářů nebo rovnou vyzkoušejte některý z našich 
dlouhodobých programů.
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Semináře, které rozvíjí

Semináře TEREZY přinášejí nejenom spoustu praktické inspirace jednotlivým
učitelům a ředitelům, ale mohou odstartovat proměnu celé školy.

Ukážeme proč, ukážeme jak, ale hodně prostoru ponecháme účastníkům. 
Některé pedagogické přístupy a metody výuky hned zažijete na vlastní kůži. 
Semináři vás provede tandem lektora z TEREZY a zkušeného pedagoga z praxe.

Nečekejte od nás žádné suchopárné výklady! 

Jak na badatelství - Průvodce badatelsky orientovanou výukou

Vzdělávací centrum TEREZA / www.terezanet.cz

Poznáte metodu výuky přírodovědných předmětů, při níž žáci skutečně pracují a radují se
z poznatků získaných vlastním bádáním – a vy se radujete ze svých žáků.

Co si odnesete: jak tvořit badatelské hodiny – odkud čerpat zásobu badatelských lekcí –
kompletní knižní průvodce jako dárek
Doporučeno pro: učitele ZŠ a SŠ
Délka semináře: 4,5 hodin
Počet účastníků: max. 25 
Počet lektorů: 2
Cena: 19 500 Kč

Více informací: http://terezanet.cz/cz/seminar-jak-na-badatelstvi

7 kroků k Ekoškole - Mezinárodní program Ekoškola v kostce
Seznámíte se s osvědčeným postupem 7 kroků a jak péči o životní prostředí ve škole a jejím
okolí promítnout do běžné výuky i školních projektů.

Co si odnesete: tipy na zlepšení prostředí školy a okolí – jak vést žáky k ekologii, demokracii 
a odpovědnosti – zásobník lekcí a metodik – představu o cestě k titulu Ekoškola
Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a SŠ
Délka semináře: 4 hodiny
Počet účastníků: max. 15
Počet lektorů: 1
Cena: 12 500 Kč

Více informací: http://terezanet.cz/cz/seminar-7-kroku-k-ekoskole

Semináře přivezeme až do vašeho kraje.
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Dozvíte se, jak propojit učení s praktickými činnostmi, které pomohou vaší obci, přírodě i lidem.

Co si odnesete: tipy na spolupráci při řešení místních environmentálních problémů – příklady
úspěšných projektů – pohled zástupců obcí – publikaci, jak se do všeho pustit
Doporučeno pro: učitele a ředitelé ZŠ a SŠ, zástupci úřadů z obce a kraje
Délka semináře: 3,5 hodiny
Počet účastníků: max. 25
Počet lektorů: 2
Cena: 17 500 Kč

Více informací: http://terezanet.cz/cz/seminar-jak-na-spolupraci-skoly-a-obce

Semináře, které rozvíjí

Vzdělávací centrum TEREZA / www.terezanet.cz

Učíme o přírodě v přírodě - Seminář plný příběhů programu Les ve škole
Zažijete příběhy Lesa připravené do výuky jednotlivých ročníků pro celý školní rok. Získáte
motivaci pro objevování přírody ve vašem okolí.

Co si odnesete: zážitek, jak to funguje – tipy, jak se připravit na venkovní výuku – ukázky
metodik, aktivit a lekcí – přehled, co vše vám poskytne program Les ve škole
Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, vychovatele školních družin
Délka semináře: 4 hodiny 
Počet účastníků: max 25 
Počet lektorů: 2
Cena: 18 500 Kč

Více informací: http://terezanet.cz/cz/seminar-ucime-o-prirode-v-prirode

Když škola a obec táhnou za jeden provaz - Seminář o spolupráci a komunikaci

Semináře jsou volně prodejné, nejsou vázány na vstup do celoročních
programů, které vašim školám nabízíme níže.

Pokud vaše školy chtějí rovnou vstoupit  do celoročního programu, 
výše uvedené semináře jsou jejich součástí 

a není potřeba si je kupovat zvlášť.
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Programy, které mění školy

Proč je to více než seminář? Opravdové změny na školách
vyžadují průběžnou podporu jednotlivých učitelů i celého týmu.

inspiraci do výuky na celý školní rok - konkrétní metodiky, lekce a materiály pro děti,
možnost průběžného vzdělávání (semináře, terénní dílny, webináře, konzultace,
mentoring),
podpůrnou komunitu učitelů a ředitelů, kteří změnou již prošli nebo procházejí.

Díky dlouhodobým programům TEREZY učitelé a školy získají:

Ekoškola: Jak ze školy udělat místo, kde se ekologie žije a nejen se o ní učí?

Vzdělávací centrum TEREZA / www.terezanet.cz

Zapojíte žáky do plánování toho, jak škola může přispět ke zlepšení životního prostředí.
Ve škole společně vaše projekty naplníte a strhnete ke spolupráci řadu místních.
Vydáte se na cestu k mezinárodnímu ocenění – titulu Ekoškola.

Cena plného servisu na celý rok pro 1 školu: 12 000 Kč
Cena pro 3 školy z regionu: 30 000 Kč

Více informací: http://terezanet.cz/cz/celorocni-program-ekoskola

GLOBE: Jak vést žáky k vlastnímu bádání o přírodě a zájmu o přírodní vědy?
Naučíte žáky přemýšlet jako vědci a dělat vlastní vědecké projekty.
Budete zkoumat ekosystémy Země podle postupů odborníků z NASA.
Vytvoříte si badatelské třídy, ve kterých je radost učit.

Cena plného servisu na celý rok pro 1 školu: 20 000 Kč 
(zahrnuje sadu měřicích pomůcek v hodnotě cca 8 tisíc Kč).
Cena pro 3 školy z regionu: 50 000 Kč

Více informací: http://terezanet.cz/cz/celorocni-program-globe
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Programy, které mění školy

Pro tým učitelů ve škole získáte osobního mentora, který vám pomůže popsat si cíl změny, 
společně plánovat, realizovat a reflektovat výuku, zařazovat aktivizační metody a učit se navzájem.
Podobu a intenzitu podpory domluvíme s každou školou na míru podle jejích potřeb.

Informační seminář pro učitele nebo ředitele: 9 500 Kč / 3 hodiny
Workshop na odborné téma: 8 800 Kč / 3 hodiny
Mentorská podpora učitele vč. mentorské zprávy: 2 000 Kč  / 4 hodiny 

Více informací: http://terezanet.cz/cz/celorocni-program-ucime-spolecne

LES VE ŠKOLE: Jak se učit o přírodě rovnou z přírody?
Získáte metodiky ušité na míru každému ročníku základní školy a také školním družinám.
Připravené materiály s motivujícím příběhem vaše žáky i vás vytáhnou ven z lavic.
Skutečné objevy a zážitky v okolí školy přinesou dětem motivaci pro další učení.

Cena plného servisu na celý rok pro 1 školu: 6 000 Kč 
Cena pro 3 školy z regionu: 15 000 Kč

Více informací: http://terezanet.cz/cz/celorocni-program-les-ve-skole

UČÍME SPOLEČNĚ: Jak ve sborovně vytvořit kulturu spolupráce a vzájemné podpory?

Kontakt

Vzdělávací centrum TEREZA / www.terezanet.cz

Mgr. Jan Blažek / jan.blazek@terezanet.cz / 777 055 577

5/5

http://terezanet.cz/cz/celorocni-program-ucime-spolecne
http://terezanet.cz/cz/celorocni-program-les-ve-skole

