METODIKA
SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY – Environmentální aspekty potravin

kresba: David Fišer

Cíl semináře
Účastníci a účastnice semináře se podrobně seznámí s výukovým programem 100 lidí, 100 chutí. Ten
představuje environmentální souvislosti produkce a distribuce potravin. Účastníkům a účastnícím
proto bude poskytnut i odborný informační základ vztahující se k tématu. Po absolvování semináře
budou jeho účastníci a účastnice schopni výukový program samostatně realizovat na svých
pracovištích nebo mimo ně.

PŘÍPRAVNÁ ČÁST SEMINÁŘE
Doporučený časový harmonogram semináře
Celková délka semináře (bez přestávek) je 6 vyučovacích hodin (270 minut).
 180 minut - uvedení semináře a předvedení vlastního výukového programu s 15 minutovou
pauzou zhruba uprostřed. Celková délka prezentace tedy činí 195 minut.
 15 minut - druhá přestávka
 45 minut - metodický rozbor výukového programu (z pohledu žáka- učitele-lektora SEV)
 60 minut - přestávka na oběd
 45 minut - přednáška odborníka, prostor na dotazy a diskuse
 závěr - hodnocení semináře, předání osvědčení
Doporučený počet účastníků: optimální počet je 20, maximální počet je 30
Nároky na prostor:
prostorná místnost s možností přeskupení nábytku (umožňuje vytvoření kruhu ze židlí, práci ve
skupinkách v různých částech místnosti nebo v dalších prostorách), koutek s občerstvením (voda, čaj,
káva)
Pomůcky
dataprojektor, promítací plátno, notebook, reproduktory, flipchat, flipchartové pastelky, jmenovky,
papíry na poznámky (šmíráky), psací potřeby + pomůcky pro vlastní výukový program
Personální zajištění semináře
- lektor/lektoři výukového programu
- metodik pro vedení zpětné vazby k výukovému programu a celého semináře
- odborník-praktik pro prezentaci odborného tématu
- pomocná síla pro organizační záležitosti (podpis prezenčních listin, zajištění chodu techniky,
zajištění občerstvení, fotografování atd.)

VLASTNÍ PRŮBĚH SEMINÁŘE
1. Přivítání účastníků a představení pořádající organizace nebo organizací
2. Představení přítomných
*ORGANIZÁTOŘI A JEJICH KOMPETENCE
 funkce osob podílejících se na dnešním semináři
- kdo je hostitel v daných prostorách – podá informace o možnostech
stravování (o občerstvení v místě, o jídelně, kantýně), kde je WC apod.
- kdo je koordinátor projektu – ten, kdo s vámi komunikoval a komunikuje emailem
- kdo se stará o administrativní stránku semináře – např. účastnické poplatky,
cestovní příkazy, podepisování prezenčních listin apod.
- kdo má na starost průběh dnešního semináře (lektoři, metodik) – sdělí, jak
bude seminář probíhat
 případně je možné upřesnit funkce jednotlivých osob v projektu – koordinátor,
odborný pracovník, metodik, lektoři apod.
*ÚČASTNÍCI A ÚČASTNICE SEMINÁŘE
 prostor na představení všech přítomných (jméno, zázemí, důvod účasti)
*V této chvíli se domluvit na vykání či tykání, požádat o výrobu jmenovek a podpis a
uvedení dalších údajů na prezenční listinu.
3. Název projektu
 Dnešní téma je součástí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně se jedná
o projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy (tzv. VUR).
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
 Případně je vhodné zmínit se o důvodech vzniku projektu – proč bylo žádáno o dotaci
právě na toto téma (VUR) a proč se vybrala jednotlivá témata, kterými se naplnil
obsah projektu (ekosystémové služby, environmentální aspekty potravin, globální
problémy, občanská angažovanost)
 Tématem dnešního semináře jsou environmentální aspekty potravin. Toto téma bylo
zvoleno:
a) z důvodu, že potraviny tvoří významný podíl lidské ekologické stopy a tato skutečnost není
ve vzdělávacím procesu dostatečně reflektována

b) z důvodu ukázat, že výběrem potravin můžeme výrazně ovlivnit naše zdraví i zdraví
životního prostředí/planety Země (příklady dobré praxe)
c) s cílem vytvořit výukový program pro SOŠ a SOU se zaměřením na gastronomii (tedy
nabídnout témata EVVO i střednímu odbornému vzdělávání, která jsou pro jeho osnovy aktuální),
který může být platný i pro gymnázia a jiné SŠ

4. Časová struktura semináře
- sdělit čas pro organizační záležitosti (cestovní příkazy, poplatky…)
- nastínit časové rozpětí bloků výuky a kdy seminář skončí
- kdy a jak dlouhé budou přestávky, čas na oběd
- kdy a jak dlouho bude případně přednášet expert (odborník z praxe)
- kdy bude čas na zpětné vazby účastníků
5. Stručné uvedení dnešního tématu
 Sdělíme, jaká část projektu VUR již byla provedena, která je tzv. „v běhu“, které části
byly testovány
 Uvedeme, kterou část budeme testovat zde: výukový program „100 lidí, 100 chutí“,
případně jaké úpravy již v uvedeném programu proběhly. Jednotlivými aktivitami
výukového programu si projdeme společně tím způsobem, že některé z nich budeme
prezentovat přesně tak, jako bychom je realizovali s žáky, jiné jen tzv. „pěšky“ –
informace o jejich zadání, průběhu, o případných reakcích žáků nebo doporučení k nim
sdělíme slovně bez samotného zkoušení konkrétní aktivity. Zároveň upozorníme, že i k
aktivitám, které si projdeme cele, budeme přidávat svá lektorská doplnění a
zkušenosti z průběhů pilotáží programu.
 Požádáme účastníky o spolupráci.
6. Rozdělení rolí účastníků semináře
 Z důvodů výše uvedených požádáme účastníky, aby si rozdělili role, a to na kategorie
učitel - lektor - žák. Celý průběh pilotáže VP by pak měli sledovat „očima“ učitele,
lektora nebo žáka a z tohoto pohledu by na závěr měli prezentovat svoji zpětnou
vazbu.
 Každou skupinu charakterizujeme, aby bylo jasné, jaká má specifika:
„Učitel“ – pracuje zpravidla sám s celou třídou; žáky většinou zná, stejně jako
prostory pro výuku; má zájem na tom, aby přednášené téma navazovalo či
doplňovalo výukové osnovy; pomůcky má „po ruce“ ve škole; má na výuku striktně
vymezený čas… (možno doplnit dalšími body)

„Lektor“ – pracuje mnohdy s žáky, které nezná; pracuje většinou s menší skupinou;
pomůcky si někdy musí donést - to souvisí s potřebou malého objemu, nízké váhy a
skladností pomůcek; klade důraz na netradiční pomůcky a výukové metody; vede žáky
k aktivnímu podílu na průběhu programu = náročnější na čas… (možno doplnit dalšími
body)
„Žák“ – vyžaduje srozumitelné, různorodé a poutavé vedení výukového programu se
zajímavými pomůckami a možností vlastních tvořivých aktivit… (možno doplnit dalšími
body)
7. Máte nějaké otázky? Bylo vše srozumitelně vysvětleno?
Nezapomeňme se zeptat na srozumitelnost výkladu. Předejdeme tak nedorozuměním a
případným komplikacím při zpětné vazbě.
8. Vlastní prezentace testovaného výukového programu
 LEDOLAMKA ŽIDLE – 5 minut
Začínáme jako s žáky. Po ukončení ledolamky klademe důraz na to, že jednotlivé
výroky, které využíváme, si učitel/lektor může upravit nebo vymyslet sám.
Zdůrazníme také benefity této hry (uvolnění atmosféry, uvedení do témat programu)


Aktivita 1 – 20 minut + 10 minut lektorského doplnění
Vysvětlíme principy metody kmeny a kořeny, která je jednou z metod RWCT a
projdeme si celou aktivitou Co? Jaká? Proč? stejně jako s žáky.
Poté sdělíme vlastní zkušenosti: víme, že chvíli trvá pochopit celý proces metody. Je
lepší ho pořádně vysvětlit celý před tím, než se cokoliv žákům rozdá nebo než se
udělají skupinky. K lepšímu pochopení také pomůže stručné shrnutí na tabuli
(flipchartu):
1/ vytvoření skupinek, určení kmene (zapisovatele) a kořenů
2/ otázky, sběr odpovědí od ostatních (ne ve skupinách, vždy mluví jen jeden
s jedním)
3/ zpět do skupinek – setřídění informací + dopsání vlastních odpovědí
4/ prezentace sesbíraných informací
Na konci necháme prostor pro lektorskou reflexi samotné metody kmeny a kořeny
(na jednu stranu dynamika, „lehké“ zjištění povědomí o tématu ve skupině a vysoká
pravděpodobnost jeho komplexního zmapování, práce ve skupině a vzájemná
spolupráce žáků; na druhou stranu složitější příprava pro lektora, časová náročnost
metody).
Pro gastronomické obory např. možno pro tuto aktivitu ještě dodat otázku: Kdo je
váš oblíbený televizní šéfkuchař? Proč ho či ji máte rádi?



Aktivita 2 – 5 minut + 5 minut lektorské doplnění
*Účastníkům a účastnicím semináře (stejně jako bychom to udělali s žáky) rozdáme
předpřipravené hrací obálky s rolí. Tato varianta je mnohem rychlejší a snazší. Je i
více rovnostářská. Jejím plusem je, že ve hře budou všechny inzeráty/role, které
chceme. Riziko spočívá v tom, že se žákům daná role nemusí pozdávat a je pro ně
posléze těžší se s obsahem inzerátu, který má být jejich, identifikovat. Žáci si také
nepřečtou víc než jeden text inzerátu.
*Posléze upozorníme i na druhou možnou variantu rozdeje inzerátů, která je vhodná
do počtu maximálně 15 žáků:
Dejte doprostřed třídy hrací obálky a nechte žáky, ať si je v určeném časovém
intervalu (např. během 5 minut) projdou. Řekněte jim, ať si, až řeknete, vyberou ten
text, který je nejvíc zaujal, který je nejvíc šokoval, nebo který si dokáží představit, že
by napsali sami. To je na nich. Nechte je pak znovu vybraný text v klidu přečíst, ale
nedovolte jim, aby se podívali dovnitř obálky. Plusem této varianty je, že si žáci
projdou více textů inzerátů a možná pro ně posléze bude snadnější ztotožnit se s
danou rolí v inzerátu. Negativum je v tom, že na některé žáky pravděpodobně zbyde
inzerát, který pro ně bude nezajímavý.
*Povídání k aktivitě č. 2 uzavřeme upozorněním na tabulku, která učitelům/lektorům
pomůže s orientací v přehledu rolí, neboť jsme si vědomi toho, že je jich zpracováno
celkem mnoho a pokud s ní někdo má pracovat poprvé, může být orientace v ní
složitější. V tištěném manuálu u podkladků k aktivitě č. 2 najdou ekopedagogové
tabulku, kde je název role/inzerátu, téma, které inzerát řeší, a otázka z aktivity č. 2
pro kmeny a kořenů, ke které se vztahuje.
*POZOR! Výběrem rolí určujeme tematické zaměření celého bloku!



Aktivita 3 – 10 minut + 5 minut lektorské doplnění
*Probíhá formou videoukázky a diskuse o ní.
*Zdůrazníme, aby při realizaci programu lektoři nezapomněli na přechod mezi
aktivitou 2 a 3 – i když žáci dostanou v aktivitě 2 hrací obálky, v následující aktivitě 3
s nimi přímo nepracují. Aby z toho nebyli zmateni, je dobré je v této chvíli slovně
vést.
*V rámci aktivity 3 může padnout i otázka Může si dcerka z řeznictví vzít vegana?
Odpověď na takto formulovanou otázku je jasná – buď ano, může, nebo naopak ne,
nemůže. Žáky tato uzavřená otázka většinou pobaví a rozdělí se právě na dva tábory
– ano x ne. V tuto chvíli přichází na řadu otázky Za jakých podmínek ano? Kdy naopak
ne?, které vedou k dílčímu, avšak velmi důležitému cíli celého programu
(respektování). Pokud je už třída hodně do tématu vtažená, můžete se hned zpočátku
zeptat otázkou otevřenou: Za jakých podmínek je pravděpodobné, že si dcera řezníka
vezme vegana?



Aktivita 4 – 20 minut + 10 minut lektorské doplnění
*Účastníky a účastnice semináře upozorníme, že aktivita 4 spolu s aktivitou 5 jsou
stěžejními z celého programu. Žáci dostávají nové informace, třídí je a předávají
ostatním.
*Aktivitu zrealizujeme jako s žáky, takže i mezi účastníky a účastnicemi semináře pro
ekopedagogy proběhne „gastroseznamka“.

foto: Hana Klenovská
*Podotkneme, že tip na zařazení tvorby značky (Zn.:) k roli/k inzerátu je pouze
jednou z možností pro rozšíření programu. Hodí se více v případě, že se lektor
rozhodne pro obsahově kratší variantu (do aktivity č. 7) a je na něm, zda ji zařadí či
nikoli. Je dobré zmínit výhody i nevýhody jejího zařazení.
*Zmíníme též naše zkušenosti s průběhem aktivity Láska prochází žaludkem – i
přesto, že jsme při její tvorbě měli obavu, žáci bez problémů zvládají vznik
„homosexuálních párů“ a přistupují na motivaci hledání partnera dle stravovacího

návyku. Při pilotážích se neobjevovaly žádné nemístné poznámky ani úšklebky, takže
vůbec nezastiňovaly předkládané informace v inzerátech a infopodkladech, se
kterými žáci pracují (příloha č. 2). Toto je velmi podmíněno vrstvením motivace, jak
se jako účastník „gastroseznamky“ k jejímu průběhu postavit. (Viz Manuál výukového
programu 100 lidí, 100 chutí.)
*Můžeme začít diskusi, co bychom jako lektoři dělali v případě, když se těsně před
začátkem programu dozvíme, že v kolektivu opravdu nějaký homosexuál nebo
lesbička je. Jaké to pro něj nebo pro ni bude? Jak možným nepříjemným pocitům
tohoto člověka předejít?
*Upozorníme na to, že „Gastroseznamka“ a následně i v aktivita č. 5 jsou dohromady
pro žáky dlouhé. Žáci jsou ke konci už roztěkaní a nesoustředění, tzv. „melou
z posledního“. Je nutno hlídat dynamiku skupiny a dobře volit zařazení přestávky.
Optimálně se jeví zařadit ji do průběhu aktivity č. 5 (menší počet žáků) nebo hned po
aktivitě č. 4 (větší počet žáků).


15 minut PŘESTÁVKA (případně pokud nejsou účastníci a účastnice semináře
unavení, můžete pro lepší kompaktnost zařadit přestávku až za aktivitu č. 5)

 Aktivita 5 – 30 minut (záleží na počtu účastníků) + 10 minut lektorské doplnění
*I ekopedagogy necháme v roli specifických strávníků s úkolem svou dvojici či sebe jako
„single“ představit.
*V této aktivitě je nejdůležitějším výstupem a cílem vyjmenovat a pochopit souvislosti a
motivace – přidejte typ, jak je ještě možné je podpořit.
Např.:
A) Dobrovolník bude na tabuli nebo flipchart zapisovat jednotlivé motivace během
představování.
B) Na flipchartové papíry se napíší jednotlivé kategorie důvodů a motivací
(environmentální, etické, globálně-sociální, zdravotní…) a každý si na konci aktivity č. 5
stoupne na ten, který je platný pro něj nebo pro dvojici v páru.
C) Po vystoupení z rolí nakonec společně shrneme a vypíšeme všechny motivace.
 Aktivita 6 – 5 minut
*Tuto aktivitu s ekopedagogy projdeme jen slovně – vysvětlíme, co se v ní děje, co po
čem následuje, jaké se osvědčilo pořadí v představování dalších specifických strávníků
(viz příloha č. 3).
*Zdůrazníme především to, že v průběhu této aktivity se vyjasňují některé odpovědi na
otázky z aktivity č. 1, ke kterým se vracíme. Vystupují důležité „aha momenty“.

 Aktivita 7 – 10 minut + 5 minut lektorské doplnění
*Průběh této aktivity může být i pro ekopedagogy z osobního hlediska zajímavý, proto ji
projdeme se všemi doporučenými otázkami stejně jako s žáky.
*Zdůrazníme především to, že v jejím průběhu jsou žáci vedeni k jednomu z vůbec
nejdůležitějších cílů celého programu – k respektu k odlišnostem (v tomto případě
odlišnostem ve stravování).
* V konečné reflexi pak můžeme hodnotit, zda otázky týkající se normálnosti vedou ke
kýženému cíli či nikoli.
*Ještě více také můžeme rozvést využití volitelné přílohy č. 4 (Názvy specifických
stravovacích návyků).
A) Do sady s názvy specifických stravovacích způsobů přidejte i několik prázdných
kartiček (např. tři) a řekněte žákům, že na ně mohou připsat stravovací způsob, který jim
v sadě chybí a na který si sami třeba vzpomenou nebo ho vymyslí.
B) Je také možné vybrat ze sady např. jen šest základních specifických stravovacích
způsobů a žáky nechat pracovat jen s omezeným počtem pojmů.
C) Pokud se lektor rozhodne přílohu č. 4 využít, může původní záměr (kdy žáci skládají
kartičky s názvy sestupně dle toho, jak si více či méně dokáží představit, že by stravovací
návyky na nich uvedené mohly být platné pro ně) ještě obohatit. To tím způsobem, že
žáky vyzve, aby v rámci své škály vyznačili (např. pomocí tužky) hranici, která bude značit
to, co by pro ně ještě bylo přijatelné u jejich partnera či partnerky (nad hranicí/nad
tužkou) a co už ne (pod hranicí/pod tužkou). Tato nadstavba pro práci s přílohou č. 4
může být pro žáky z osobnostního hlediska zajímavá, z jiného úhlu pohledu úplně
nepodporuje vedení k cíli respektování, což je důvod, proč jsme ji po diskusích do
manuálu k programu nezařadili, i když v rámci realizací pilotáží u žáků zafungovala.
Ať lektoři zváží sami.
 Aktivita 8 – 5 minut.
*Aktivitu „poznávačka“ projdeme s ekopedagogy jen slovně s ukázkou pomůcek k ní
určených. Zdůrazníme čas na přípravu, možnost dvou, nebo čtyř stanovišť dle počtu žáků
a návaznost na aktivitu následující.
*Můžeme dát také tip na rozšiřující aktivitu: po skončení přiřazování všem rozdat
jednoduchý pracovní list, který si i odnesou domů. (Jeho tvorba by už byla na samotném
lektorovi.) Pracovní list by během chvilky měli žáci vyplnit – individuálně či ve dvojicích
kvůli upevnění a lepšímu zapamatování příloh, ingrediencí, mas a masných alternativ.
První cvičení by mohlo být např. pár krátkých definic a za nimi první písmeno + počet
linek naznačující počet písmen – T_ _ _ _ _ (tempeh). Druhé cvičení by zase mohlo být
např. 6 výroků, tedy nějaká důležitá a zajímavá fakta z přílohy č. 5 a 6. Pět z nich by bylo
nepravdivých a měli by určit, které to jsou, co v nich konkrétně není pravda. Práce
s pracovním listem by byla tak na 2 – 3 minuty. Donutila by žáky ještě jednou

popřemýšlet nad tím, co si přečetli a co se dozvěděli, což se ze skupinové práce může
vytratit.

foto: Hana Klenovská
 Aktivita 9 – 5 minut
*Účastníkům a účastnicím rozdáme přílohy k této aktivitě a projdeme ji pouze „pěšky“.
Zdůrazníme jednotlivé výstupy a to, k čemu aktivita cílí.
 Aktivita 10 – 5 minut
* Účastníkům a účastnicím opět rozdáme přílohy k této aktivitě a představíme ji jen
slovně. Zdůrazníme, že má dvě zakončení – jedno více vhodné pro negastronomické
obory (příloha č. 10a), druhé zase více vhodné pro gastronomické obory (příloha 10b).
V obou však žáci nacházejí a vyjadřují vlastní preference pro stravování mimo domov.
Můžeme zmínit, že u žáků jednoznačně vedly „čerstvé a kvalitní“ suroviny.
*Pro úplné zakončení a zreflektování programu můžeme dát tip na metodu volného
psaní (opět jedna z metod RWCT) a také formulaci pro jeho zadání:
Proč bych měl/a respektovat specifické stravovací návyky u ostatních, i když nejsou
platné pro mě?

9. Otázky po prezentaci VP
Vyzveme k pokládání otázek dřív, než bude podávána zpětná vazba. Vyjasníme si drobná
nepochopení obsahu.

foto: Hana Klenovská
10. Zpětná vazba účastníků semináře a uzavření prezentace výukového programu
 vyzveme ekopedagogy k písemné přípravě zpětné vazby jednotlivců. Poté zvolíme
jednu ze tří skupin (učitel, lektor, žák)
 probíhá slovní zpětná vazba vždy jedné skupiny (např. „žáků“). Účastníci a účastnice
ale prezentují své názory jednotlivě. Skupiny se vystřídají.
 Moderátor zpětné vazby (metodik) dává průběžně prostor ke komentářům lektorům
výukového programu, pokud chtějí něco dovysvětlit, doplnit apod.
 Pokud na všechna lektorská doplnění k jednotlivým aktivitám nebyl prostor při vlastní
prezentaci výukového programu, doplní se nyní.

11. Přednáška odborníka k danému tématu včetně dotazů z řad účastníků a účastnic semináře
– doporučení odborníci:
***Veronika Frélichová - odbornice na možnosti lokálních a sezónních zdrojů potravin, kontakt:
veronika.frelichova@gmail.com
***Jan Labohý - odborník na klimatickou změnu a její dopady včetně vlivu na potravinovou
bezpečnost, kontakt: jan.labohy@gmail.com

foto: Hana Klenovská

12. Předání osvědčení a rozloučení s účastníky semináře

