
 
 
Srdečně zveme pedagogy a lektory středisek ekologické výchovy na  

4. ročník pobytového vzdělávacího a diskusního semináře 

KAM KRÁČÍ EKOPEDAGOGIKA? 
15.–17. ledna 2014 
na pracovišti Lipky Rychta v Krásensku 
 
V pestrém programu přednášek a diskusí budou zastoupena i tato témata: 
 

 Péče o životní prostředí a lidské zdraví v Evropské unii  
– přednáška doc. RNDr. Ladislava Mika, Ph.D. s následnou besedou  
 

 Ekopedagogika: kam kráčí a kam by kráčet měla – rozprava mladých i starších ekopedagogů 
ve velkém kruhu 
 

 Křesťanství a environmentální výchova – panelová diskuse za účasti evangelických 
a katolických duchovních i křesťanských dobrovolníků 

 
 Nebát se říkat věci nahlas – o budování občanské společnosti s režisérem, dokumentaristou, 

publicistou, milovníkem Horňácka a občanským aktivistou Břetislavem Rychlíkem 
 

 O stavu ochrany lidských práv a životního prostředí ve světě – beseda s Milanem Štefancem 
z brněnského NESEHNUTÍ 
 

 Současný stav poznání klimatické změny a reakce na 5. zprávu IPCC u nás i ve světě  
– přednáška RNDr. Yvonny Gailly, CSc. s následnou besedou 

 

 Růst či nerůst? – přemítání s environmentální ekonomkou RNDr. Naďou Johanisovou, Ph.D. 
 

 Aktuality, nabídky a inspirace ze středisek ekologické výchovy v České republice i na 
Slovensku – provází Mgr. Hana Korvasová 
 

 Outdoor Learning – diskusní dílna Ing. Tomáše Kažmierského 
 

Pozvánky, informace a přihlášky najdete na stránkách Lipky: www.lipka.cz/kamenna-kalendar, 

organizační dotazy prosíme směřujte na Janu Dvořáčkovou: jana.dvorackova@lipka.cz. 
 
Předběžná cena semináře pořádaného s podporou Jihomoravského kraje činí 1 940 Kč, pro 
pedagogy 1 600 Kč a zahrnuje ubytování, kompletní stravování a náklady na lektory. Seminář začne 
obědem ve středu 15. 1. 2014 a skončí obědem v pátek 17. 1. 2014. Pořadatelé si vyhrazují právo 
dát přednost zájemcům o účast na celé akci (ST–PÁ). Konečná podoba programu závisí na lednových 
možnostech lektorů, kteří přislíbili účast. Podrobné informace o programu obdrží všichni přihlášení 
účastníci do Vánoc 2013.  
 

Za organizátory zvou a na setkání se těší  
Hana Korvasová a Aleš Máchal 
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