
  

Další p řipravované 
přeshrani ční seminá ře 

 Kontakt 
 

  

 
 

 
 
Téma: Projektový management 
Lektor:   Martin Meissner 
Termín: 18. - 19.2. 2013 
Místo:    Gästehaus Kaiserkrone Schöna 
 
 
Téma: Fundraising 
Lektor: Stefan Theßenvitz, Ines Koenen 
Termín: 6. - 7.3. 2013 
Místo: Universitas im Bauernhaus Goßberg 
 
 
Téma: Interpretace p řírody 
Lektor: Karin Roscher 
Termín: 25. - 26.3. 2013 
Místo: Gästehaus Kaiserkrone Schöna 
 
 
Téma:   LandArt/Artefiletika 
Termín: 24.4. 2013  
Místo:    MSEV Divizna v Liberci a přilehlé okolí 
 
 
 

 Martina Horáková 
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO 
Liberec - DIVIZNA 
Javorová č.p. 33/207, Liberec 
460 01 Liberec III 
 
Telefon: 487 377 147 
              605 894 670 
Email: horakova@zooliberec.cz  
 

Místo konání / p říjezd: 
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO 
Liberec - DIVIZNA 
Javorová č.p. 33/207 (v blízkosti ZOO), Liberec 

 
Veřejnou dopravou  (z vlakového nebo 
autobusového nádraží):  
Tramvají č. 2 nebo 3 na zastávku „Botanická - ZOO" 
a pěšky po levé straně rybníčku u ZOO Liberec ve 
směru žlutých cedulí s logem SEV DIVIZNA (10 
minut chůze) nebo z konečné tramvaje v Lidových 
sadech dolů z kopce směrem k lesnímu koupališti (5 
minut chůze). http://www.zooliberec.cz/divizna/ 
Autem:   
příjezd dle informačních cedulí ZOO Liberec, dále na 
konečnou tramvaje v Lidových sadech a dolů z kopce 
podél plotu ZOO, možnost parkování naproti SEV 
DIVIZNA 

  
 
 
Respektovat 
a být respektován 
 
PhDr. Jana Nová čková, CSc.  
 
Seminá ř pro lektory EVVO  
 
 
 
Ve čtvrtek 28. února 2013 
 
v Městském st ředisku 
ekologické výchovy p ři ZOO 
Liberec - DIVIZNA  
 
 
    

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 
 

 Obsah  
 

Závazně se přihlašuji na seminář Respektovat a 
být respektován.  
 
 
Uzávěrka p řihlášek je 14.2.2013. Poté je možné 
přihlásit se pouze za předpokladu volných míst. 
 
 
      
Příjmení, jméno 
 
 

      
Firma/poskytovatel služeb nebo soukromě 
 
 

      
Ulice 
 
 
      
PSČ, město  
 
 

      
Telefon/Fax 
 
 

      
E-mail 
 
 
  
 
 
 
Přihlášku můžete zaslat elektronicky nebo poštou: 
 
Email: horakova@zooliberec.cz  
 
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO 
Liberec - DIVIZNA 
Javorová č.p. 33/207, Liberec 
460 01 Liberec III 
 

 9:00 hod.  Přivítání 
 Martina Horáková, MSEV Divizna 
                   
9:10 hod.   Představení lektorky 

Prezentace přístupu R+R - 1. část                       
Autoritativní vs. mocenský p řístup, 
zásady používání komunika čních 
dovedností, argumenty z výzkumu 
mozku  
 

10:30 hod. přestávka s občerstvením 
 
10:40 hod. Prezentace přístupu R+R – 2. část 
                  Omyly v reagování na emoce druhých, 

teorie motivace, rizika vn ější motivace 
a její základních nástroj ů – trest ů a 
odm ěn 

 
12:00 hod. Oběd 
 
13:00 hod. Konkrétní komunika ční dovednosti pro           

respektující p řístup – výhoda informací 
a rizika pokyn ů 

 
14:30 hod. Přestávka s občerstvením 
 
14:40 hod. Další komunika ční dovednosti 
                  výb ěr a popis 
 
16:00 hod. diskuze a závěr 
 
Rámcové podmínky: 
 
Akce se koná v rámci projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – Rámcový 
projekt TNU“. Jednací jazyk je čeština. Všechny 
příspěvky budou simultánně tlumočeny. 
 
Nebude vybírán žádný účastnický příspěvek. 
Občerstvení v průběhu semináře zajištěno. 
 

 Seminář představí partnerský, respektující 
přístup, který lektoři ekologické výchovy 
uplatní při jejich pedagogické činnosti. 
Účastníci se seznámí s hlavními pilíři přístupu 
Respektovat a být respektován: mocenský 
model ve vzdělávání, výchově a vztazích 
vůbec a jeho důsledky, rizika poslušnosti, 
potřeba bezpečí a smyslu jako principy 
fungování mozku, principy dobré komunikace 
pro aplikaci respektujícího přístupu, vznik 
konfliktů při nesprávném reagování na emoce 
druhých, vnitřní a vnější motivace a rizika 
trestů, odměn a pochval.  
 
V druhé části budou probrány principy dobré 
komunikace, které platí u dětí i dospělých, a 
některé konkrétní komunikační dovednosti. Ty 
umožňují omezit konflikty s dětmi zejména v 
situacích oprávněných požadavků vůči nim a 
tím umožňují dospělým efektivnější práci s 
dětmi při jakékoliv činnosti. Současně budují 
sebeúctu dětí, která je významným faktorem 
prevence sociálně patologického chování.  
 
PhDr. Jana Nová čková, CSc. (1949), 
psycholožka, praxe v poradenské práci i v 
psychologickém výzkumu.  
Podílela se na mezinárodním projektu Zdravá 
škola. Autorka seriálu Mýty ve vzdělávání 
v Lidových novinách, který byl v r. 2001 vydán i 
knižně. Přeložila knihu S. Kovalikové Integrovaná 
tematická výuka.  
Od r. 1990 se věnuje lektorské činnosti. Členka a 
lektorka Společnosti pro mozkově kompatibilní 
vzdělávání. Je spoluautorkou  přístupu 
Respektovat a být respektován (P. Kopřiva – J. 
Nováčková – D. Nevolová – T. Kopřivová), který 
byl pod stejným názvem v r. 2005 publikován 
knižně (doposud se prodalo 50.000 výtisků).  
Kurz Respektovat a být respektován absolvovalo 
již kolem 30.000 účastníků. 
       

 


