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k
on
ev
XIV. ročník
konference k environmentální výchově

6. listopadu 2013 8–16 hodin
Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 73, Brno

Akce má akreditaci MŠMT č. j. MSMT-22120/2013-1-511 ze dne 3. 7. 2013.

Milí přátelé a kolegové – pedagogové základních a středních škol
a školských zařízení Jihomoravského kraje,
srdečně vás zveme na Konferenci k environmentální výchově, která
se bude konat 6. listopadu 2013 od 8 do 16 hodin v prostorách Administrativního a školicího centra JMK na ulici Cejl 73 v Brně.

hlavním tématem je

vliv životního
prostředí na
zdraví člověka
Akce se koná pod záštitou pana Ing. Stanislava Juránka, náměstka
hejtmana Jihomoravského kraje.
Dopolední část programu je tvořena několika přednáškovými bloky.
Odpoledne se může každý z vás zúčastnit některé z nabízených dílen,
do nichž se budete moci zapsat 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 absolvovaných hodin.

praktické informace
pro účastníky
Konference k environmentální výchově se koná v prostorách Administrativního a školicího centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici
Cejl 73. Na místo se z Hlavního nádraží dostanete tramvají č. 2 (směr
Stará Osada) a č. 4 (směr Obřany), zastávka Körnerova. Budete potřebovat jízdenku na 15 minut za 20 Kč. Budova JMK je od zastávky
vzdálena cca 1 min. chůze.
O přestávkách mezi programem si můžete prohlédnout materiály vystavené účastníky konference a také si zakoupit publikace, metodické
materiály, didaktické pomůcky, výrobky fair trade apod. Nabídku metodických materiálů a publikací Lipky, které si můžete na konferenci
zakoupit, naleznete také na www.lipka.cz/e-shop.
Informace o konferenci budou průběžně aktualizovány na

www.lipka.cz/konev

Kontakt:
Markéta Machátová
T: 543 420 821
E: marketa.machatova@lipka.cz

Hlásit se můžete do 23. října 2013 formou elektronické přihlášky,
kterou naleznete na www.lipka.cz/konev.
Přihláška na konferenci je závazná, zrušit ji můžete pouze písemně
(e-mailem) u kontaktní osoby (Markéta Machátová, marketa.machatova@lipka.cz).

účastnický poplatek:

V ceně je zahrnuta strava, lektorné a metodické materiály pro účastníky.
400 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě M.R.K.E.V.
500 Kč pro pedagogy z ostatních škol
V obou případech se jedná o cenu pro pedagogy – zaměstnance škol
a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol. Je třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání s razítkem a podpisem ředitele. V případě, že nebude potvrzení doloženo, doplatíte v den konání konference
v hotovosti částku ve výši DPH.
605 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)

program

program konference
dopolední program:
8.00–8.30 / prezence, zápis do dílen
8.30–13.00 / zahájení, přednášky a diskuse na téma Vliv životního
prostředí na zdraví člověka:
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.,
I. lékařská fakulta UK v Praze
Jaká nebezpečí číhají na naše dospívající děti
Příspěvek poukáže na některé sociálně patologické jevy, které jsou,
bohužel, součástí života naší mladé generace. Jak ovlivňuje změna
životního stylu zdraví dětí? Závěrem zazní preventivní desatero, které
vám může pomoci patologickým jevům (jako např. anorexie, šikana,
zneužívání alkoholu a drog) ve vaší škole předcházet.
Mgr. Jana Dvořáčková, Ing. Dana Křivánková,
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Cesta ke zdraví vede zahradou
Ke zdravému způsobu života patří i pohyb a ten je mnohem zdravější
na čerstvém vzduchu než ve fitcentru. Lektorky představí zahradní terapii jako novou možnost využívání školní zahrady ke zlepšování zdraví a psychické pohody všech, kteří ji navštíví. Dozvíte se, jak zahradní
terapie vznikla, jaké jsou zkušenosti ve světě i to, co je to Green Care.
Na přednášku naváže odpolední dílna.
Mgr. Adéla Pásková, referentka pro mládež,
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Dotační program Jihomoravského kraje pro školy podporující zdraví
Prezentace dotačního programu Jihomoravského kraje, jehož cílem
je rozšíření sítě škol podporujících zdraví a motivace škol, které se
programově orientují na podporu zdraví.

přestávka — — — — — — — — — — — — —
PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D.,
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Environmentální vzdělávání na Katedře výchovy ke zdraví PdF MU
v Brně
Environmentální vzdělávání je nezbytnou součástí přípravy budoucích
učitelů výchovy ke zdraví. V současné době dochází ke změně koncepce EV tak, aby více odpovídalo potřebám oblasti zdraví a jeho podpory. Příspěvek představí aktivity Pedagogické fakulty v této oblasti.

Mgr. Petra Turečková,
MŠ a ZŠ Ostopovice
Průřezové téma Naše Ostopovice
Jak provázat ŠVP školy a tematické plány s děním v obci? Výuka na
ZŠ Ostopovice je úzce provázána s obcí a jejím blízkým okolím. Žáci
se učí na příkladech ekosystémů i kultury v širším slova smyslu a tyto
poznatky pak aplikují do poznání celé ČR, Evropy či planety.
Bc. Pavel Cieslar,
Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín
Moderní zážitková gastronomie
Příspěvek představí studenou kuchyni a její výrobky, zásady při přípravě rautové kuchyně a vhodný inventář. Zabývat se bude také vhodností a kombinací surovin. Dozvíte se, jak s žáky připravit zdravý raut
pro rodiče a příbuzné nejen v prostorách školy.
Mgr. Hana Šperková,
Střední pedagogická škola Boskovice
Environmentální projekty studentů
Prezentace studentů Střední pedagogické školy a jejich projektů zaměřených na tematiku zdraví a zdravého životního stylu.
Předávání plaket Přírodní zahrada
Slavnostní udělení certifikátů Ukázková školní přírodní zahrada školám, které splnily podmínky certifikace. Fotografie z těchto zahrad
budou k vidění na výstavních panelech v předsálí.
Předávání Výroční ceny Nadace Veronica
Ocenění pedagogů za dlouhodobou činnost nebo realizaci zajímavého projektu v oblasti ochrany přírody a životního prostředí či ekologické výchovy.
13.00–13.45 / polední občerstvení

odpolední program:
13.45–15.45 / dílny:
Mgr. Jana Dvořáčková, Ing. Dana Křivánková,
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Ochutnávka aktivit zahradní terapie
Na vlastní kůži si vyzkoušíte pocity, které mají znevýhodnění spoluobčané při zvládání běžných činností, a dozvíte se, jak jim zahradní
terapie může pomoci. Lektorky dále představí, jak s pomocí zahradní
terapie můžete pracovat s integrovanými žáky. Praktická dílna navazuje na přednášku z dopoledního bloku.

Mgr. Gabriela Hájková,
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
100 lidí, 100 chutí
Je chuť opravdu tím hlavním, co rozhoduje o tom, co jíme? Dílna
představí klíčové aktivity z nového výukového programu Lipky, který
se zabývá specifickými stravovacími návyky a především motivací lidí
je dodržovat. Důraz klade na environmentální, etické a globálně-sociální souvislosti a seznamuje účastníky s příklady environmentálně
příznivého stravování, u kterého sami hodnotí, zda a jak jej mohou
zahrnout do svého života či budoucí praxe.
Mgr. Martina Nejezchlebová,
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Ryba na prášcích
Ukázka z projektového dne pro žáky 8.–9. ročníků základních škol
a žáky středních škol. Program o osudu chemikálií, které užíváme
v běžném životě. Na příkladech z programu se dozvíte, odkud a kam
chemikálie putují a co mohou způsobit. Vyzkoušíme si, jak vědci zkoumají zatížení přírody chemickými látkami, a porovnáme vodu z čistírny
odpadních vod s vodou vyčištěnou přírodou.
Ing. Kateřina Grunová,
EkoCentrum Brno
Jak se žije bez chemie
Účastníci dílny se seznámí se škodlivými chemickými látkami, které
najdeme jak v domácnosti, tak ve škole. Látky jako formaldehyd, těžké
kovy či ftaláty mohou být škodlivé nejen našemu zdraví, ale také přírodě. Představíme možnosti, jak výrobky obsahující tyto látky nahradit
šetrnějšími a mnohdy i levnějšími variantami. Věnovat se budeme šetrnému značení výrobků, nábytku a dalšímu vybavení, hračkám a školním i kancelářským potřebám či úklidovým prostředkům. Nebudou
chybět ani tipy a ukázky, jak toto téma přiblížit žákům ve škole.
Mgr. Marcela Krunclová, Státní zdravotní ústav Praha,
Mgr. Eva Kadrmasová, ZŠ a MŠ Blansko, Salmova,
PaedDr. Eliška Bárková, SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno,
Charbulova
Program Škola podporující zdraví v České republice
Představení programu Školy podporující zdraví, obsahu jeho pilířů,
struktury školního projektu podpory zdraví a obecného postupu pro
jeho tvorbu. Součástí dílny bude také ukázka manuálu pro podporu zdravého stravování a pohybu ve škole spolu s evaluačními nástroji. S ukázkami konkrétní realizace projektu se představí ZŠ Blansko, Salmova a SŠ
potravinářská, obchodu a služeb Brno, které jsou členy národní sítě ŠPZ.
15.45—16.00 / vydávání osvědčení

