XX. středočeská konference
k environmentální výchově
12. listopadu 2020 od 9.00 do 16.30 hodin
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264
Pořádá ZO ČSOP Vlašim

PROGRAM KONFERENCE
Prezentace v úvodní společné části konference
●

Příležitosti pro učitele environmentální výchovy (Jitka Burianová, Ministerstvo životního prostředí)

●

Aktuální projekty, výzvy a inspirace v EV (Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh)

●

Globální výzvy a podpora pro učitele globální výchovy (Alena Kohoutová, ADRA, o.p.s.)

DÍLNY PRO PEDAGOGY
S mrňaty na školní zahradě
doporučujeme pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

.

Pavla Hoppová, lektorka na volné noze a býv. učitelka MŠ
Oběd si účastníci objednají předem při přihlášení
na konferenci a hradí sami na místě v den konání.
Místo konání: Pláteníkova 264, Vlašim
Uzávěrka přihlášek
6. 11. 2020
Pro přihlášení
klikněte zde
Informace
na tel.: 732 906 107
nebo 731 662 549

Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro vývoj dětí? Jak rozvíjet senzitivitu, tvořivost
a odpovědnost k přírodě u nejmenších? Představíme si prakticky možnosti výuky na školní
zahradě, výroby výukových pomůcek a ukážeme si, jak děti rozvíjet nejen v přírodních
tématech, ale i čtenářství či matematice.

Jak učit venku za každého počasí i vládního nařízení
doporučujeme pro 1. stupeň ZŠ a družiny
Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh
Environmentální výchova a učení venku v době koronavirové. Jde to a je to potřeba možná
ještě víc než dříve. Ukážeme si příklady z praxe, budeme sdílet řešení pro praktické situace
a navrch přidáme spoustu námětů a inspirace.

Environmentální výchova nejen pro zeměpisáře
Program konference
9.00 – slavnostní zahájení
9.15 – prezentace EVVO v kraji
10.15 – přestávka na občerstvení
10.30 – 1. dílna
12.00 – přestávka na oběd
13.00 – 2. dílna
14:30 – přestávka
14:45 – 3. dílna
16:15 – slavnostní zakončení
Vstup do paraZOO během přestávek volný.
Pro účastníky konference možnost nakoupení
ekopedagogické literatury a vzdělávácích pomůcek
se slevou 10%. Možnost platby katrou, i prodeje na
fakturu. www.eko-obchod.cz
Závěrečné losování o ceny.

Tomáš Matějíček, Přírodovědecká fakulta UK Praha

doporučujeme pro 2. stupeň ZŠ

Seznámíme se s možnostmi začlenění environmentálních témat do výuky zeměpisu včetně
praktických ukázek aktivit, které lze dobře realizovat. Blíže bude představeno také několik
aktuálních témat, která dosud nejsou dostatečně podchycena v zeměpisných učebnicích.

Globální výchova a cíle udržitelného rozvoje ve vaší výuce
doporučujeme pro všechny účastníky
Alena Kohoutová, ADRA, o.p.s.

Příčiny a důsledky chudoby, přístup k pitné vodě ve světových regionech, plýtvání s
potravinami... Jak začlenit obdobná témata globálního vzdělávání do výuky? Do jakých
předmětů? Jak zároveň rozvíjet i dovednosti žáků? Prakticky vám představíme soubor
výukových lekcí pro I. i II.st. ZŠ do vašich hodin. Věnují se mezinárodním cílů udržitelného
rozvoje a můžete jimi naplnit řadu vzdělávacích cílů vašeho školního vzdělávacího
programu.

