Krajský koordinátor environmentální výchovy Ekocentrum PALETA
ve spolupráci s Pardubickým krajem
pořádá

Krajskou konferenci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Pardubického kraje
a školení koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
17. říjen 2017
v budově DDM Na Olšinkách (přízemí – ABC klub) v Pardubicích
8:00 -11:00 Program společné části:
8:00 – 9:00 Prezence a zároveň v přísálí prezentace škol a středisek EV, prodej pomůcek a literatury, výrobků
Fair Trade (bio káva, čokolády atp.). Drobné občerstvení (káva, čaj, voda).
9:00 – 11:00
1. Zhodnocení uplynulého roku a aktuální situace ekoporadenství a EVVO v Pardubickém kraji a v ČR,
(zástupci Pardubického kraje).
2. Grantové programy – termíny, výsledky, problémy.
3. Prezentace zajímavých projektů.
4. Vyhlášení nového ročníku soutěže Zelený ParDoubek.
11:30 – 12:30 Občerstvení formou rautu
a zároveň v přísálí prezentace škol a středisek EV, prodej pomůcek a literatury, výrobků Fair Trade (bio káva,
čokolády atp.). Drobné občerstvení (káva, čaj, voda).
12:30 – 15:30 Praktické dílny a semináře:
Registrace na praktické dílny se provádí již s přihláškou na konferenci (http://www.paleta.cz/prihlasky/).

Dílny:

1: Vázané stavby a prolézačky ze dřeva
Lektor: Jan "Tonda" Půlpán, Ekocentrum PALETA, z.s.
Anotace: Nemáte kam zavěsit houpačku? Potřebujete na váš tábor, akci pro veřejnost, či domů pěknou přírodní prolézačku pro
děti? Ukážeme jak si ji vyrobíte sami, za malou chvíli a s minimálními náklady. Probereme možnosti použití pro školní třídu
nebo na školní akci pro děti a rodiče.
Určeno pro: kohokoliv kdo si troufne s dětmi pracovat na něčem velkém, nebo se chce inspirovat jen pro vlastní potřebu
Doba trvání: 1,5 hodiny, maximálně 2 hodiny
S sebou: praktický pracovní oděv na ven
Počet účastníků: 5-25

2: Je naše město bezpečné pro ptáky?
Lektor: Gabriela Dobruská, Česká společnost ornitologická

Anotace: Terénní exkurze do okolí za ptačími obyvateli. Budeme objevovat, kteří ptáci v okolí žijí, jaké nebezpečí jim hrozí.
Zahrajeme si pár demonstračních her s ptačí tematikou. Kdo má, dalekohled s sebou!
Odnesete si: výukové programy Vlaštovičko, kde jsi? (1.st), Ze skal do měst (2.st) a Má adresa mokřad (2.st), brožuru Ptáci a
skla
Určeno pro: pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Doba trvání: 2 hodiny
Počet účastníků: 10 – 30

3: Zahrada, která učí
Lektor: Mgr. Petra Formánková, Ekocentrum Paleta, z.s.
Anotace: Představení nové publikace "Zahrada, která učí" z dílny Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další
vzdělávání. Přímo na zahradě Natura Parku si vyzkoušíme některé aktivity vhodné do výuky různých předmětů - matematika,
fyzika, dějepis, čeština, výtvarná výchova atd. Ukážeme si, jak se lze učit venku. Publikace bude k zakoupení.
Určeno pro: pedagogy 1. a 2. stupeň ZŠ
Doba trvání: 1- 1,5h (dle počasí)
Počet účastníků: 10-25

4: Samoobslužné interaktivní prvky ve školních zahradách
Lektor: Ing. Ondřej Zeman, Ekocentrum PALETA, z.s.
Anotace: Dílna je míněná jako inspirace všem, kdo uvažují o vybavení školní zahrady/areálu interaktivními prvky a chtějí, aby
byly co v maximální míře samoobslužné, odolné a jasně a jednoznačně použitelné. Náplní dílny je prohlídka expozice Natura
Parku s vysvětlením a vyzkoušením jednotlivých prvků, plány do budoucnosti, malý trénink v plánování konkrétní interaktivní
úkolové trasy (trasa s příběhem a úkoly, spoustou otázek a voleb, jež odkazují k dalším a dalším úkolům a volbám) a diskuse na
závěr. Vzhledem k umístění některých prvků v areálu část dílny proběhne venku.
Určeno pro: pedagogy MŠ a ZŠ
Doba trvání: 2 – 2,5 hodiny
Počet účastníků: 10-25

Účastnický poplatek 250 Kč, bude vybírán pouze v hotovosti u prezence u organizátora obslužné části.
Přihlášky se přijímají výhradně on-line vyplněné na webových stránkách Ekocentra PALETA
http://www.paleta.cz/prihlasky/.
Akreditace MŠMT č.: 20257/2013-1-463
Sál ABC klubu se nachází na adrese Štolbova 2665, Pardubice. V centru Pardubic je všude placené parkování. Využít lze
kromě parkovišť v okolí ABC klubu i nedaleký parkovací dům v ulici Karla IV.
Přijďte včas a využijte čas před začátkem společného jednání k výměně zkušeností s kolegy.

