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

6. listopadu 2018
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 EVVO v Pardubickém kraji a v ČR,
(zástupci Pardubického kraje).
2. Grantové programy – termíny, výsledky, problémy.
3. Prezentace zajímavých projektů.
4. Vyhlášení výsledků 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/).
1) Co je to badatelsky orientovaná výuka (BOV) a co žákům přináší?
Lektoři: Mgr. Jiří Hruška
Organizace: OSVČ
Anotace: Bádat se dá ve většině předmětů (přírodovědných i humanitních) na základní škole,
ale i na středních školách. Navíc environmentální výchova je pro bádání jako stvořená.
Společně pojmenujeme profity badatelské činnosti a budeme analyzovat ukázky
z realizace BOV v ZŠ. Také budeme navrhovat témata, která jsou vhodná pro vlastní
plánování badatelské činnosti.
Cíle:

vyjmenovat příležitosti, jak badatelsky orientovaná výuka přispívá k inkluzi

vlastními slovy popsat přínosy badatelsky orientované výuky v rámci vzdělávacího
procesu na školách

vlastními slovy popsat, v čem je badatelsky orientovaná výuka důležitá pro žáky

analyzovat ukázku výukového programu zaměřeného na badatelsky orientovanou výuku
na ZŠ

analyzovat příklad projektu s prvky BOV pro žáky ZŠ
Určeno pro: zejména pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ
Doba trvání: max. 3 hodiny
Počet účastníků: 5 - 30
2) Pojďme spolu na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě
Lektoři: Petra Formánková
Organizace: Ekocentrum Paleta, Oucmanice
Anotace: Prakticky si vyzkoušíme, jak děti motivovat k vytváření vlastní přírodní zahrady.
Budeme navrhovat vlastní zahradu, seznámíme se s užitečnými pomocníky ze zvířecí
říše a budeme pro ně hledat vhodné prostředí a potravu. Představíme si, co všechno se
dá na zahradě během roku prožít a čemu se lze věnovat v jednotlivých obdobích roku.
Určeno pro: pedagogové MŠ a nižších tříd 1. stupně ZŠ
Doba trvání: 1,5 - 2h
Počet účastníků: 8 - 25
3) Seznamte se s Ekoškolou
Lektoři: Mgr. Simona Neprašová, Silvie Vacková, DiS
Organizace: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. a Zelený dům Chrudim, z.s.
Anotace: Environmentální aktivity jsou dnes již součástí života téměř každé školy. Na naší dílně
vám představíme program, který environmentální aktivity smysluplně zastřešuje.
Základem mezinárodního programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě
dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími
členy místní komunity.Ekoškola přináší jedinečnou možnost dětem ve škole podílet se na
řešení skutečných problémů a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí se
stává něčím, co se jich týká a co mohou samy ovlivňovat. Tímto dává Ekoškola
environmentálním aktivitám další rozměr: učí pro skutečný život, formuje postoje a
chování, propojuje ty, které životní prostředí zajímá. Naše dílna bude obohacena o tipy na
šetrný provoz vašich škol v různých oblastech – odpady, voda, energie, stravování, pitný
režim, nákup kancelářských potřeb a pomůcek do výuky, vybavení škol a úklid.
Určeno pro: pedagogové MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a ostatní zájemci o dlouhodobý program
Ekoškola
Doba trvání: max. 3 hodiny
Počet účastníků: 5 - 30

4) Vzdělávání v lese a hry intuitivní pedagogiky
Lektoři: Mgr. Jan Hlaváč
Organizace: Lesní klub Palučiny - komunitní školka a školní skupina
Anotace: Člověk přichází na svět se třemi základními instinkty - hravost, zvídavost a družnost.
Existují možnosti, jak tyto instinkty rozvíjet v průběhu vzdělávání? Může být vzdělávání
hrou? Může být hra vzděláváním? Hry intuitivní pedagogiky vytvářejí bezpečný prostor,
ve kterém člověk může prozkoumat své hranice, prostor, ve kterém se může setkat
se svojí hravostí a zažít pocit společenství.
Určeno pro: pro všechny účastníky
Doba trvání: 1,5 – 2 hodiny
Počet účastníků: 10 - 40

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.

