UČÍME ZA ŠKOLOU II
Termín: 26.–27. dubna 2014
Místo konání: Lipka – pracoviště Rychta, Krásensko; Rakovecké údolí

Program konference:
7. března 2014
7.30–9.00

9.00–10.00
10.00–10.30
10.30–12.30

12.30–13.00

13.00–18.00
(16.00)

18.26–19.00
16.45–18.15

19.00–19.30
19.30–21.00

Příjezd na seminář je možný ve dvou variantách
První verze:
7.30–8.15 na Rychtu, s odjezdem do Jedovnic autobusem v 8.37
Druhá verze:
8.58 do Jedovnic autobusem z Brna, Staré Osady (odvoz zavazadel
z Jedovnic na Rychtu je zajištěn)
Úvod – sraz u kina, přivítání, odchod k Barachovu: organizační
záležitosti a seznámení s programem, seznámení účastníků
Proč regionální výuka? – co to je, proč se tím zabýváme, co si pod tím
představíme? Naše a vaše zkušenosti s regionální výukou.
Cesta k Bystřeci s využitím starých map, leteckých snímků a GPS –
praktické ukázky průřezového propojení geografie, historie, biologie,
občanské výchovy a jiných předmětů
Zaniklá středověká osada Bystřec – stručný výklad na místě zaniklé
osady o podmínkách jejího založení i příčinách zániku (mj. v důsledku
ekologické katastrofy)
Rakovecké údolí – modelové příklady terénní výuky nejen s využitím
nové naučné stezky; ukázky – jak využít chytré telefony žáků
k atraktivním formám výuky, jak tvořit naučné stezky v okolí školy
s využitím tzv. QR kódů
Návrat na Rychtu autobusem z Ruprechtova (za špatného počasí lze
naučnou stezku zkrátit a odjet již v 16.26)
Alternativa pro dřívější návrat: Jak zbudovat místní muzeum?
Návštěva nové trvalé expozice o Podomí a Drahanské vrchovině a
debata s autorkami výstavy
 místnost je zároveň zázemím pro setkávání občanů při dílnách
tradičních řemesel i veřejném projednávání problémů obce
 expozice bude sloužit i spádovým školám k výuce – představení
záměrů
Návrat na Rychtu autobusem 18.29
Večeře
Jak připravit naučnou stezku nebo místní výstavu jako vhodný
doplněk výuky? – příležitosti a úskalí (beseda s autorkami)
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27. dubna 2014
7.30–8.00
8.30–12.00

Snídaně
Obsah programu si zvolí účastníci výběrem z nabídky témat
(případně se rozdělíme do skupin):
Metodika tvorby regionálních učebnic aneb rychlokurz pro
budoucí autory regionálních učebnic a zájemce o zakotvení
regionální výuky do života školy
 obsah publikace, názory odborníků i praktiků na
regionální výuku
 příklady dobré praxe a ukázky nových regionálních
učebnic
 příležitosti a úskalí tvorby regionálních učebnic
Simulační hra Investiční záměr hýbe obcí - simulační hra o
využití občanskoprávních nástrojů k praktické ochraně přírody a
krajiny.
GPS v praxi – praktické rady a tipy na práci s GPS ve výuce a na
terénním cvičení – náměty, ukázky a diskuze

12.00–13.00
13.00–14.00

Absolventi semináře obdrží zdarma publikaci Regionální
učebnice, Metodika tvorby regionálních učebnic (Lipka, 2012)
Oběd
Odjezd
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