
  

Další p řipravované 
přeshrani ční seminá ře 

 Kontakt 
 

  

 
 

 
 
 
Téma:   MBTI typologie 
Lektor:   PaedDr. Olga Medlíková 
Termín: 3.1.2013 
Místo:    MSEV Divizna v Liberci 
 
 
 
Téma:   Respektovat a být respektován 
Lektor:   PhDr. Jana Nováčková, CSc. 
Termín: 28.2.2013 
Místo:    MSEV Divizna v Liberci 
 
 
 
Téma:   LandArt/Artefiletika 
Termín: pravd ěpodobn ě duben 2013  
Místo:    MSEV Divizna v Liberci a přilehlém 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 

  
 
 
Problémoví žáci 
Mgr. Alena Sobotová  
 
Seminá ř pro lektory EVVO  
 
 
 
V pátek 1. února 2013 
 
v Městském st ředisku 
ekologické výchovy p ři ZOO 
Liberec - DIVIZNA  
 
 
    

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 
 

 Obsah  
 

Závazně se přihlašuji na seminář MBTI typologie.  
 
 
Uzávěrka p řihlášek je 11.1.2013. 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 
                  Jan Tandler, Venkovský prostor o.p.s. 
 
9:10 hod.   Představení lektorky 

Vlivy p ůsobící na  chování 
problémového žáka  

 
10:30 hod. přestávka 
 
10:40 hod. Charakteristika specifických poruch 

učení, ADHD, autismu, mentálního 
postižení a sociálního znevýhodn ění 

 
12:00 hod. Oběd 
 
13:00 hod. Základní doporu čení a strategie p ři 

práce s t ěmito d ětmi  
 
14:30 hod. Přestávka 
 
14:40 hod. Aplikace získaných poznatk ů do 

výukových seminá řů 
 
16:00 hod. diskuze a závěr 
 
Zakončení akce přibližně v 16.00 hodin. 
 
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 je určen pro lektory ekologické výchovy, 
kteří se ve svých výukových programech 
setkávají se žáky se zdravotním postižením, 
sociálním znevýhodněním a s výchovnými 
problémy. 
 
 Účastníci budou seznámeni se základními 
informacemi o specifických poruchách učení, 
ADHD, autismu a mentálním postižení.  
 
Ujasní si specifika projevů chování těchto dětí a  
strategie při práci s nimi. Důležitou součástí bude 
i reflexe vlastní práce se zřetelem na specifika 
těchto žáků.  
 
 
 
 
Mgr. Alena Sobotová  působí jako školní 
speciální pedagožka, konzultantka a lektorka na 
volné noze v oblasti rozvoje psychosociálních 
dovedností a speciálně pedagogické 
problematiky. 
 
Věnuje se převážně prevenci sociálně 
patologických jevů, protidrogové prevenci, řešení 
konfliktních situací a vytváření pozitivního klimatu 
ve škole. Ve své práci se zaměřuje jak na děti a 
mládež, tak i na dospělé, rodiče a pedagogy. 
 
 
Bližší informace o lektorce naleznete na 
webových stránkách: www.barevnaporadna.cz 
 
 

      

 


