KONVIČKA 2020
Konference k environmentální výchově v MŠ

jak se
do lesa
volá?

Hlavním tématem letošního ročníku je stav našich lesů, který je důsledkem
našeho hospodaření v krajině a také nastupujících změn klimatu. Dopady
těchto změn budeme pravděpodobně pociťovat stále intenzivněji. Jak mluvit
s nejmenšími dětmi i jejich rodiči o usychajících lesích, krajině, klimatické
změně a jejím vlivu na společnost a důstojný život, a přitom nevzbuzovat
paniku, frustraci a rezignaci? Je velmi žádoucí se zaměřit na možná reálná
řešení a adaptační strategie.

Úterý 3. listopadu 2020 | 8.30–16.00 h

KRÚ JMK, Administrativní a školící centrum, Cejl 73 Brno
Akce se koná pod záštitou senátorky Parlamentu ČR Ing. Bc. Anny Hubáčkové.

Program

Program je tvořen přednáškovou částí, ve které vystoupí odborníci reflektující dané téma
z různých úhlů pohledu. Následně se můžete zúčastnit vybraných dílen, s ukázkami konkrétních
příkladů aktivních vyučovacích metod a začleněním tématu do školních programů EVVO.

PŘEDNÁŠKY
JSME NA SUCHU – KLIMATICKÁ ZMĚNA A JEJÍ DŮSLEDKY PRO VODU V NAŠÍ KRAJINĚ
Doc. Martin Rulík, Univerzita Palackého v Olomouci, katedra ekologie
Česká republika čelí extrémní fluktuaci počasí, projevující se jak bleskovými povodněmi, tak
dlouhodobým suchem. Tyto jevy však nejsou pouze důsledkem probíhající klimatické změny,
ale rovněž výsledkem dlouhodobého využívání naší krajiny, která není schopna zadržovat
a akumulovat vodu. Zadržení vody v krajině vyžaduje komplexní přístup, založený na obnově
a ochraně celé krajiny, ne jen vybraných částí. Součástí přednášky bude i přehled opatření, jak
využívat srážkových vod ve městech a návod, jak k šetření vodou může přispět jednotlivec,
domácnosti i MŠ (recyklace šedé vody, virtuální voda).
UŽ BYLO NA ČASE
Mgr. Petr Šaj, vedoucí správy CHKO Jeseníky
Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Rozsah ploch, které musíme osázet, je
tak obrovský, že tvoříme novou krajinu. Takovou, která znovu přetrvá generace. Kalamitu je
možné vnímat i jako příležitost. Příležitost pro nový les, odolnější vůči škůdcům, měnícímu se
klimatu i stále větším výkyvům. V tomto případě to není jen možné, ale naprosto nezbytné.
Jiná alternativa než nový les totiž není.
JAK UČIT O MRTVÉM LESE
Ing. Martin Kříž, ekocentrum Chaloupky
Zlaté pravidlo ekovýchovy zní, neřešte s dětmi žádné velké problémy tohoto světa, dokud
nebudou znát souvislosti, dokud s tím nemohou sami něco dělat, tedy zhruba do jejich deseti
let. Ale co když se změny dějí tak očividně, že si toho všímá i předškolák? Jak na toto těžké
téma, zavánějící environmentálním žalem a nepříjemnými otázkami?

DÍLNY

LESNÍ LEKCE PRO NEJMENŠÍ
Mgr. Jan Froněk, Tereza
Vyzkoušíte si aktivity z programu "Les ve škole". Seznámíte se se zvědavou lesní ponožkou
a spolu se skřítky prozkoumáme zajímavosti lesa z pohledu jeho obyvatel. Přijdeme na to, jak
pro nejmenší děti propojit témata lesa a klimatu.
CO SE SKRÝVÁ ZA BLUDNÝM KOŘENEM
Mgr. Jana Modrá, ekocentrum Střevlík
Dílna je zaměřená na celoroční projekt "Co se skrývá za bludným kamenem", jehož cílem je
vytáhnout děti ven a společně prožívat přírodu během celého roku. Děti poznávají les v nejbližším
okolí a každý měsíc plní praktické úkoly. Na workshopu si projekt přiblížíme a předvedeme
pro inspiraci i praktickou ukázku.
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE MŠ BRUNTÁL
Bc. Jana Kočařová, MŠ Bruntál
Jak se učí o lese a v lese v MŠ Bruntál? Jak si svépomocí upravit školní zahradu, aby zadržovala
více vody a děti tam byly rády? Co všechno se dá dělat na procházce v lese? Můžete se těšit také
na praktické náměty pro práci s půdou a vodou.
CO SE STALO V NAŠEM LESE? (PRACOVIŠTĚ JEZÍRKO – ODVOZ AUTOBUSEM)
Lektoři Jezírka (Jan Libus, Jaroslav Slepička, Kateřina Řeháková, Pavlína Žilková)
Na pracovišti Jezírko v Soběšicích vás čeká ukázka zážitkového programu a náměty k pohádce
"Hledá se voda" a představení metodiky "Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka". Součástí bude také
procházka lesem, ve kterém prozkoumáte co se v něm stalo. Dozvíte se, jak na les působí sucho
a další praktické zajímavosti a ukázky aktivit v lese.

cena

900 Kč
800 Kč
1 090 Kč
970 Kč

pro pedagogy
pro pedagogy ze sítě MRKEV v JMK
pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
pro nepedagogy ze sítě MRKEV v JMK (cena navýšena o DPH)

K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – ŠablonyII

Více informací a přihlášku najdete také na www.lipka.cz/konvicka,
Kontaktní osoba: Lucie Poppová, T: 725 962 735, E: lucie.poppova@lipka.cz

PŘIHLÁŠKA

