Krajský koordinátor environmentální výchovy Ekocentrum PALETA
ve spolupráci s Pardubickým krajem

pořádá

Konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Pardubického kraje
a školení koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
29. listopadu 2016
ve Štolbově ulici v ABC klubu Pardubice (dopolední část) a v Natura parku (odpolední dílny)
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 a další zdroje financování EVVO – termíny, výsledky, problémy.
3. Prezentace zajímavých projektů.
4. Vyhlášení výsledků soutěže Zelený ParDoubek a předání cen.
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: Projektové vyučování
Lektor: Mgr. Lenka Svobodová
Anotace: Co je projektové vyučování a co je integrovaná tématická výuka, nosné téma, vhodné aktivity, inspirace a zdroje
nápadů.
Projekt Cestou – necestou (dopravní výchova)
Projekt Jiné děti (multikulturní výchova)
Určeno pro: pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ
Doba trvání: 4 vyučovací hodiny
Počet účastníků: 10 - 35

2: Dědeček lesník vypráví dětem
Lektor: RNDr. Alena Vařejková, Městské lesy Chrudim, s.r.o.
Anotace: Dílna zaměřená na lesní pedagogiku, představení publikace Dědeček lesník vypráví dětem, praktické ukázky práce s
publikací, ukázky aktivit lesní pedagogiky. Část programu probíhá venku.
Určeno pro: pedagogy MŠ
Doba trvání: 2 hodiny
Počet účastníků: 20 - 25

3: Den čokolády
Lektoři: Zuzana Plachká, Pavel Žwak. ARPOK o.p.s.
Anotace: Dílna představí aktivity tematického dne, zaměřeného na čokoládu. Cílem je prozkoumat propojenost světa na
příkladu oblíbené pochoutky.

Z čeho a jak se čokoláda vyrábí. Odkud pochází její nejdůležitější složka - kakao a jak se dostalo a dostává do Evropy. Kde se
kakao nejvíce pěstuje a kde naopak spotřebovává. Jak ovlivňuje pěstování kakaa a výroba čokolády lidi i životní prostředí a jak
může tyto dopady ovlivnit spotřebitel.
Součástí semináře budou příběhy a hry a představení procesu výroby čokolády, kterou lze realizovat i s žáky přímo ve škole,
Určeno pro: MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ
Doba trvání: 2 hodiny
Počet účastníků: 8 - 25

4: Přírodní zahrada ve škole a školce
Lektorka: Mgr. Petra Formánková, Ekocentrum PALETA, z. s., Oucmanice
Anotace: Co je přírodní zahrada a proč ji mít a chtít ve škole a školce. Možné prvky a struktury, způsoby využití, aktivity.
Prostor pro sdílení zkušeností.
Určeno pro: pedagogové MŠ a 1.stupně
Doba trvání: 3 hodiny
Počet účastníků: max: 25 - 30

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.: 10595/2016-1-251
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.

Soutěž Zelený ParDoubek probíhá pod záštitou člena rady Pardubického kraje zodpovědného za
oblast školství
v rámci projektu Environmentální vzdělávání a výchova v Pardubickém kraji - GP
CZ.1.07/1.1.28/01.0001
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

