
CEEV ŽIVICA
Ponuka akreditovaných

kurzov pre základné,
stredné a špeciálne

školy 2022/2023

 

Máme osvedčenie poskytovateľa 
inovačného a aktualizačného 

vzdelávania MŠVVaŠ SR
 

Účastníci kurzov po ich absovovaní obdržia
certifikát do portfólia aktualizačného

vzdelávania.



CEEV ŽIVICA

Hurá von!
 www.huravon.sk



1) Webinár o učení vonku 

teória učenia vonku
benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
prekážky pre prenos vyučovania von v škole
metodika učenia vonku pre vybrané predmety 
práca v skupinách a ukážky aktivít na vyučovanie vonku 

Obsah: 

Interaktívny online webinár pre tím pedagógov 1 školy.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY 

150 €
Aktualizačné vzdelávanie



2) Základný kurz učenia vonku 

Interaktívny kurz o učení vonku pre tím pedagógov priamo u vás na škole.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY 

350 €

teória učenia vonku
výhody učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
prekážky pre prenos vyučovania von v škole
metodika učenia vonku pre vybrané predmety 
práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít priamo v okolí školy

Obsah

+ dopravné náklady
 v rámci SR

Kurz prebieha na 80 % 
vo vonkajšom prostredí 

v blízkom okolí školy.

Aktualizačné vzdelávanie



3) Rozšírený kurz učenia vonku 
Zážitkový kurz o učení vonku pre tím pedagógov priamo u vás na škole.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA: 2 DNI (3 BLOKY, 9 HODÍN)

750 €+ dopravné náklady
 v rámci SR

 

Kurz prebieha na 80 % 
vo vonkajšom prostredí 

v blízkom okolí školy.

teória učenia vonku
benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
prekážky pre prenos vyučovania von v škole
metodika učenia vonku pre vybrané predmety 
práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít priamo v okolí školy
plán učenia vonku na škole

Obsah

Aktualizačné vzdelávanie



4) Intenzívny kurz učenia vonku 

Intenzívny zážitkový kurz 
o učení vonku pre tím 

pedagógov priamo 
u vás na škole

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA: 3 DNI (5 BLOKOV, 15 HODÍN)

990 €+ dopravné náklady
 v rámci SR

 

Kurz prebieha na 80 % 
vo vonkajšom prostredí 

v blízkom okolí školy.

teória učenia vonku
benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
prekážky pre prenos vyučovania von v škole
metodika učenia vonku pre vybrané predmety 
práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít priamo v okolí školy
využitie mobilných aplikácií pri výučbe vonku
tlačené metodické materiály na podporu výučby vonku pre školu
plán učenia vonku na škole

Obsah

Aktualizačné vzdelávanie



5) 3-dňový kurz učenia vonku vo 
Vzdelávacom centre Zaježová 

Intenzívny zážitkový kurz 
o učení vonku pre tím 

pedagógov v
 našom vzdelávacom centre

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 35  / DĹŽKA TRVANIA: 3 DNI (7 BLOKOV)

od 1490 €v závislosti od počtu 
účastníkov 

Kurz prebieha na 80 % 
vo vonkajšom prostredí 
v blízkom okolí centra

benefity a výzvy učenia vonku pre žiakov aj pedagógov 
zážitkové učenie vonku v krásnom areáli a okolí Vzdelávacieho centra 
metodika učenia vonku pre vybrané predmety 
práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku 
tlačené metodické materiály na podporu výučby vonku pre školu
plán učenia vonku na škole

Obsah

Aktualizačné vzdelávanie



CEEV ŽIVICA

Zaježovská škola
 www.zajezovskaskola.sk



1) Práca s vekovo zmiešanými skupinami

výhody a nevýhody vekovo zmiešaných skupín
ako pracovať s vekovo zmiešanou skupinou žiakov
formy práce, vrstovnícke vzdelávanie
ponuka diferencovaných úloh - forma, kedy a ako často ich ponúkať 

Obsah: 

Ukážkový deň v malotriednej škole (zadeľovanie úloh vekovo zmiešanej
skupine žiakov, aktívne metódy učenia sa a učenia, organizácia školského dňa).

POČET ÚČASTNÍKOV: MIN. 6 - MAX. 10  / DĹŽKA TRVANIA: 5 HODÍN 

400 €

 
Kurz je určený 

pre pedagógov 
1. stupňa ZŠ.

alebo 40 €/osoba

Aktualizačné vzdelávanie



2) Rozvoj mäkkých zručností žiakov

práca so silnými stránkami žiakov, pomoc pri ich objavovaní a rozvoji, výzvy
ako na motiváciu žiakov, čo môžeme urobiť pre podporu vnútornej motivácie
prenos kompetencií na žiakov
triedna a školská komunita   

Obsah: 

Ukážkový deň v malotriednej škole so zameraním sa na soft skills (rozvoj
emočných a sociálnych zručností žiakov).

POČET ÚČASTNÍKOV: MIN. 6 - MAX. 10  / DĹŽKA TRVANIA: 5 HODÍN 

400 €

 
Kurz je určený 

pre pedagógov 
1. stupňa ZŠ.

alebo 40 €/osoba

Aktualizačné vzdelávanie



3) Zaježovská škola - Učenie vonku

teoretické poznámky k učeniu vonku 
na čo nezabúdať, aby učenie bolo zaujímavým a zmysluplným
špecifiká jednotlivých priestorov a skupín
praktické nápady na učenie vonku

Obsah: 

Ukážkový deň v malotriednej škole (zadeľovanie úloh vekovo zmiešanej
skupine žiakov, aktívne metódy učenia sa a učenia, organizácia školského dňa)
s dôrazom na učenie vonku a na využívanie okolia školy na edukačné účely.

POČET ÚČASTNÍKOV: MIN. 6 - MAX. 10  / DĹŽKA TRVANIA: 5 HODÍN 

400 €

 
Kurz je určený 

pre pedagógov 
1. stupňa ZŠ.

alebo 40 €/osoba

Aktualizačné vzdelávanie



CEEV ŽIVICA

Zelená škola
 www.zelenaskola.sk



1) Webinár - Ako na envirovýchovu?

ako učiť environmentálnu výchovu prakticky a v súlade s osnovami
ako spolupracovať s kolegami, aby učenie malo zmysel
tipy na praktické aktivity aj vyučovanie

Obsah: 

Interaktívny online kurz pre tím pedagógov 1 školy.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 25  / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY 

150 €

Vhodné pre základné 
i stredné školy.

Aktualizačné vzdelávanie



2) Webinár - Ako na envirovýchovu 
      v materskej škole?

realizácia environmentálnej výchovy prakticky
mýty v environmentálnej výchove
tipy na praktické aktivity

Obsah: 

Interaktívny online kurz pre tím pedagógov 1 školy.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 25  / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY 

150 €
Aktualizačné vzdelávanie



3) Webinár - Potraviny

ako učiť o tejto téme v rôznych vyučovacích predmetoch zmysluplne 
problémy životného prostredia priamo na tanieri
potravinové míle, uhlíková stopa, vodná stopa
ekologické poľnohospodárstvo, globálne problémy, lokálne riešenia

Obsah: 

Interaktívny online kurz pre tím pedagógov 1 školy.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 25  / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY 

150 €

Vhodné pre základné 
i stredné školy.

Aktualizačné vzdelávanie



CEEV ŽIVICA

Komenského
inštitút

 www.komenskehoinstitut.sk



1) Základný kurz kritického myslenia

prečo ľudský mozog robí pri vyhodnocovaní informácií mnohé chyby a ako 

ako nastaviť výučbu tak, aby si žiaci nielen učivo zapamätali a pochopili, ale aj
aplikovali, analyzovali, hodnotili a tvorili
séria interaktívnych aktivít a zážitkových foriem učenia

Obsah: 

       s tým vedome pracovať na hodinách

Ako u žiakov rozvíjať analytické myslenie a inovatívnosť, aktívne učenie, schopnosť
riešiť problémy, teda všetko zručnosti spadajúce do širšieho konceptu kritického
myslenia?

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY 

350 €+ dopravné náklady
 v rámci SR

Najväčším opakujúcim sa
nedostatkom 15-ročných
žiakov podľa výsledkov

OECD PISA 2015
(NÚCEM, 2016) je uplatniť
samostatné, hodnotiace 

a kritické myslenie.

Aktualizačné vzdelávanie



2) Rozšírený kurz kritického myslenia

kompletný obsah z úrovne Základného kurzu kritického myslenia (predošlá strana)
nácvik správnej argumentácie, prezentačných zručností a rozpoznávania
argumentačných faulov
séria interaktívnych aktivít a zážitkových foriem učenia

Obsah: 

Ako u žiakov rozvíjať analytické myslenie a inovatívnosť, aktívne učenie, schopnosť
riešiť problémy - zručnosti spadajúce do širšieho konceptu kritického myslenia?

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA: 2 DNI (3 BLOKY / 9 HODÍN)

750 €+ dopravné náklady
 v rámci SR

Najväčším opakujúcim sa
nedostatkom 15-ročných
žiakov podľa výsledkov

OECD PISA 2015
(NÚCEM, 2016) je uplatniť
samostatné, hodnotiace 

a kritické myslenie.

Aktualizačné vzdelávanie



3) Základný kurz globálneho vzdelávania

čo je globálne vzdelávanie? (vysvetlenie konceptu globálneho vzdelávania a
národnej stratégie globálneho vzdelávania z dielne Ministerstva školstva)
ako učiť globálne vzdelávanie (ukážky zážitkovej pedagogiky, konštruktivistický
prístup, metóda E-U-R)
globálne vzdelávanie ako cesta ku kritickému mysleniu a aktívnemu občianstvu

Obsah: 

Klimatická kríza, kolonizácia, chudoba vo svete, otrocká práca a nadmerná spotreba
- tieto témy spája medzipredmetové globálne vzdelávanie, ktoré pomáha odhaľovať
hlbšie súvislosti a prinášať do vyučovania aktuálne témy, ktoré sa týkajú všetkých.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY

350 €+ dopravné náklady
 v rámci SR

Workshop bude vedený
ako séria interaktívnych
aktivít, prostredníctvom

ktorých si účastníci
vyskúšajú rôzne formy

učenia.
 

Aktualizačné vzdelávanie



4) Rozšírený kurz globálneho vzdelávania

čo je globálne vzdelávanie? (vysvetlenie konceptu globálneho vzdelávania a
národnej stratégie globálneho vzdelávania z dielne Ministerstva školstva)
ako učiť globálne vzdelávanie (ukážky zážitkovej pedagogiky, konštruktivistický
prístup, metóda E-U-R); ako učiť globálne vzdelávanie medzipredmetovo
globálne vzdelávanie ako cesta ku kritickému mysleniu a aktívnemu občianstvu

Obsah: 

Klimatická kríza, kolonizácia, chudoba vo svete, otrocká práca a nadmerná spotreba
- tieto témy spája medzipredmetové globálne vzdelávanie, ktoré pomáha odhaľovať
hlbšie súvislosti a prinášať do vyučovania aktuálne témy, ktoré sa týkajú všetkých.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA: 2 DNI (3 BLOKY / 9 HODÍN)

750 €+ dopravné náklady
 v rámci SR

Workshop bude vedený
ako séria interaktívnych
aktivít, prostredníctvom

ktorých si účastníci
vyskúšajú rôzne formy

učenia.
 

Aktualizačné vzdelávanie



CEEV ŽIVICA

Školský ovocný sad
 www.sadovo.sk



1) Školské a komunitné ovocné sady

teória učenia v školskom sade a jeho benefity
mapovanie pozemku a plánovanie výsadby 
práca v skupinách a interaktívne aktivity pre výučbu v školskom sade

Obsah: 

Základný kurz k záchrane starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek -
biodiverzita, plánovanie výsadby, aktivity pre učenie v školskom sade.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 25  / DĹŽKA TRVANIA: 5 HODÍN 

450 €+ dopravné náklady
 v rámci SR

Aktualizačné vzdelávanie



CEEV ŽIVICA

Záhrada, ktorá učí
 www.zahradaktorauci.sk



1) Záhrada, ktorá učí

teória učenia v školskej záhrade a jeho benefity
mapovanie a analýza pozemku, ekoprvky v školskej záhrade
práca v skupinách a interaktívne aktivity pre výučbu v školskej záhrade
návrh záhrady, ktorá učí

Obsah: 

Budovanie školskej záhrady pre zmysluplné vyučovanie vonku s možnosťou
tematického zamerania (napr. vodozádržné prvky).

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 25  / DĹŽKA TRVANIA: 5 HODÍN 

450 €+ dopravné náklady
 v rámci SR

Aktualizačné vzdelávanie



CEEV ŽIVICA

Ekoalarm
 www.ekoalarm.sk



+ dopravné náklady
 v rámci SR  1) Webinár Ako na minimalizáciu

odpadu v školskom prostredí

teória v téme odpad - čo ho tvorí, čo sa s ním deje, ako s ním 

praktické tipy na triedenie odpadu v prostredí školy
inšpirácie ako predchádzať vzniku odpadu v chode školy
práca v skupinách 

Obsah: 

      nakladať a prečo je dôležitá minimalizácia odpadu

Interaktívny online webinár pre tím pedagógov 1 školy.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30  / DĹŽKA TRVANIA:  3 HODINY 

150 €Aktualizačné vzdelávanie



CEEV ŽIVICA

Funebra
 www.funebra.sk



1) Dušičky bez odpadu

čo nosíme na cintoríny a akú to má ekologickú stopu
ktoré prírode-blízke alternatívy si zvoliť
ako sa dá podporiť biodiverzita na cintorínoch
ako môžeme spomínať na našich blízkych inak a nemateriálne

Obsah: 

Interaktívny workshop na vašej škole o odpadoch, ktorý vzniká na cintorínoch
a zelených alternatívach. Vhodný pred Dušičkami, ale aj po zvyšok roka.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 25  / DĹŽKA TRVANIA:  2 VYUČOVACIE HODINY 

150 €+ dopravné náklady
 v rámci SR  

Aktualizačné vzdelávanie



2) Zelenšie cintoríny / exkurzia 
  na cintoríne vo Zvolene

pátranie po (ne)udržateľných dekoráciách
čo sa skrýva v košoch na bežnom cintoríne
exkurzia na prírodnom cintoríne - v Záhrade spomienok
príklady prírode-blízkych dekorácií a pohrebných produktov
ako podporiť biodiverzitu na cintoríne

Obsah: 

Interaktívna exkurzia na zvolenskom Cintoríne Zlatý potok, ktorého súčasťou je aj
prvý prírodný cintorín na Slovensku - Záhrada spomienok, pod správou Živice.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 25  / DĹŽKA TRVANIA: 2 VYUČOVACIE HODINY 

150 €
Aktualizačné vzdelávanie



Mgr. Ivana Poláčková
Hurá von!

Záhrada, ktorá učí

Mgr. Zuzana Labašová
Komenského inštitút
Globálne vzdelávanie

Ing. Zuzana Gallayová, PhD.
Zelená škola

Ing. Lesanka Blažencová
Zelená škola

Mgr. Martina Štesková
Zaježovská škola

Mgr. Soňa Chlebničanová,  PhD.
Zaježovská škola

Ing. František Cimerman
Hurá von!; Sadovo
Záhrada, ktorá učí

Mgr. Tomáš Harhovský 
Hurá von!

Ing. Andrea Uherková,  PhD.
Funebra
Sadovo

Ing. Monika Suchánska
Funebra

Ing. Katarína Lepešková
Ekoalarm

Lektori



Adresa:
CEEV Živica
Račianska 78
831 02
Bratislava

Kontakt a rezervácie:
Ivana Poláčková
polackova@zivica.sk
0905 654 241
www.huravon.sk
www.zivica.sk

Všetky uvedené ceny 

sú vrátane DPH. 


