Milí přátelé a kolegové – pedagogové základních
a středních škol i školských zařízení,
srdečně vás zveme na

Konferenci projektu E-DUR
pro region Morava
7. listopadu 2012, od 8 do 16 hodin
hl avní téma letošního ročníku je

environmentální vzdělávání –
dovednosti pro udržitelný rozvoj
Akce má akreditaci MŠMT č. 27615/2012-25-553.

Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno
z Hlavního nádraží tramvaj č. 2 (směr Stará Osada), č. 4 (směr Obřany),
č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle), zastávka Körnerova, je třeba jízdenka na 15 minut za 20 Kč
Program je tvořen přednáškami a dvěma bloky praktických dílen. Zápis do dílen proběhne
během dopoledne.

● Stravování bude zajištěno v místě konání akce
(k dispozici bude také vegetariánská varianta).
● Účastníci, kteří absolvují celou akci, obdrží
osvědčení s akreditací MŠMT. Ostatním účastníkům na požádání vydáme potvrzení o příslušném
počtu hodin.
●Ú
 častnický poplatek: 0 Kč, akce je součástí projektu Environmentální vzdělávání, dovednosti pro
udržitelný rozvoj, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0005,
který spolufinancuje Evropský sociální fond
a státní rozpočet ČR.

● O přestávkách mezi programem si můžete prohlédnout materiály vystavené účastníky konference, středisky ekologické výchovy a dalšími
organizacemi.
●H
 lásit se můžete do 31. října 2012 pomocí elektronické přihlášky, kterou naleznete na www.lipka.cz/konev. V případě, že se
nebudete moci zúčastnit, uvítáme zajištění
náhradníka.
● Kontakt: Markéta Machátová, tel.: 543 420 821,
e-mail: marketa.machatova@lipka.cz.

Konference je pořádaná ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání,
Brno a Sluňákovem – centrem ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Horka nad Moravou.

PROGRAM KONFERENCE
8.00–8.30 / prezence, zápis do dílen
8.30–10.30 / z ahájení, přednášky a diskuse
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí KatedKatedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UP
v Olomouci
„od noemovy archy k titaniku a zase zpátky“
Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojí potřeby současných generací bez ohrožení
schopnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby. Tento koncept je rozpracováván již
více než čtvrt století. Je však otázka, jestli máme
vůli a odhodlání jej naplňovat. Alternativou je tzv.
udržitelný ústup, nebo, v horším případě, období chaosu a anarchie. I tyto varovné scénáře bychom měli promýšlet právě proto, aby se pokud
možno nenaplnily.
předávání plaket přírodní zahrada
Slavnostní udělení certifikátů „Ukázková školní
přírodní zahrada“ oceněným školám. Fotografie
z těchto zahrad budou k vidění na výstavních
panelech v předsálí.
10.30–11.00 / přestávka
11.00–13.00 / dopolední blok dílen
13.00–13.45 / oběd
13.45–15.45 / odpolední blok dílen
15.45–16.00 / vydávání osvědčení

ANOTACE DÍLEN
1. dílna
Mgr. Jiří Popelka, Sluňákov, Centrum ekologicekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
zlatá nit
Seznámení s metodickým materiálem k environmentální výchově dětí ve věku 9–13 let (5.– 7. třída
ZŠ) motivovaný tematikou Slunce, který může být
využit k celoročnímu projektu nebo k přípravě tematického dne. Slunce jako jedinečná hvězda naší
sluneční soustavy a pohled na tuto jedinečnost
ze sedmi vybraných úhlů (kapitol), které potvrzují
úzké propojení s lidským životem.

2. dílna
Tereza Hypiusová, Nadace Člověk v tísni
udržitelný rozvoj
Ukázky vybraných částí a aktivit z metodiky Udržitelný rozvoj projektu E-DUR (např. vliv sociálních
sítí či cestování).
3. dílna
realizované projekty ze škol
Představení praktického využití několika metodických materiálů projektu E-DUR ve výuce.
Seznámíte se se zkušenostmi, praktickými příklady a různými doporučeními pro realizaci s žáky.
Prezentace jednotlivých škol budou doplněny
ukázkami aktivit.
1. ZŠ Nemilany – Dny Země (Plodiny, které ovlivnily svět, Slunce – Zlatá nit)
2. ZŠ Kunštát – Landartová zahrada
3. ZŠ Hálkova – Udržitelný rozvoj (Hluk a zvuk)
4. ZŠ Bruntál – Zelený ostrov
4. dílna
Mgr. Hanka Klenovská, Mgr. Gabriela Hájková,
Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání
nápadníky
Ukázky výukových aktivit vzdělávání k udržitelnému rozvoji, použitelných přímo pedagogy ve
výuce na SŠ (případně ve vyšších ročnících ZŠ).
V roli žáků si vyzkoušíte dvě výukové aktivity
s následnou reflexí jejich průběhu a diskuzí. Absolventi dílny získají dva nápadníky obsahující
další výukové aktivity k tématu vzdělávání k udržitelnému rozvoji (publikace vyjdou začátkem
roku 2013).
5. dílna
Mgr. Kateřina Mrázková, Lipka – školské zařízení
pro environmentální vzdělávání
mobil – co nelze vyčíst z displeje
Interaktivní ukázka nového výukového programu pro středoškoláky (popř. pro vyšší ročníky
ZŠ). Na příkladu životního cyklu mobilu jsou studentům představeny environmentální, sociální
i ekonomické problémy spojené s jeho výrobou
(nevyjímaje těžbu surovin), spotřebou a likvidací.
Absolventi dílny získají manuál k tomuto výukovému programu a také nápadník obsahující další výukové aktivity k tématu globálních problémů (obě
publikace vyjdou začátkem roku 2013).

