
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 

 

pod záštitou pana Ing. Petra Bendla,  

hejtmana Středočeského kraje 

 

 

I. pedagogická konference 

Středočeského kraje 

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŽIVOT 

 

 

středa 14. listopadu 2001 

 
Areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Mendelova 131, 256 01 Benešov 
od 8.00 do 17.00 hodin. 
 
Konference je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako součást projektu 
"Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionech". 
 
Projekt je koordinován členskými organizacemi  
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. 
 

 

 
Kontaktní adresa: 
Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264 
258 01 Vlašim 
Tel./fax: 0303-845169, 845965 
E-mail: vlasim@csop.cz 
Vážení ředitelé a učitelé základních a středních škol Středočeského kraje, 
 

dovolujeme si Vás pozvat na I. pedagogickou konferenci Středočeského kraje, která proběhne ve středu 

14. listopadu 2001 v areálu VOŠ a SZeŠ v Benešově. 
Hlavním tématem konference budou otázky environmetální výchovy a vzdělávání na základních a 

středních školách. Jsou připraveny informace týkající se pojetí a podmínek environmetální výchovy na 

školách i řada pracovních dílen, které účastníky seznámí se způsoby, jak environmentální výchovu včlenit 

do vzdělávacího programu škol, přiblíží jim aktivní formy výuky, seznámí je s činností středisek 

ekologické výchovy a s celorepublikovými školními projekty. Z níže uvedených pracovních dílen je 

možné si vybrat tři, což, prosíme, poznamenejte do přihlášky. 
Školy jsou srdečně zvány k aktivní účasti na konferenci, a to formou příspěvku o environmentální 

výchově na škole nebo prezentace prostřednictvím panelů a stolů dle požadavků uvedených v přihlášce.  
V průběhu dopoledního programu proběhne losování z balíku přihlášek do sítě škol (viz příloha: 

Nabídka účasti v projektu M.R.K.E.V.), vylosovaná škola obdrží finanční částku 3000,- Kč, 



publikace z nabídky Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim a pokázku na výukový program 

zdarma. 
V polední přestávce můžete dostat ve školní jídelně oběd v hodnotě cca 60,- Kč, zakoupit publikace či 

získat informační materiály. 
Účastnický poplatek činí 150,- Kč, zahrnuje drobné občerstvení, informační materiály a bude vybírán 

při prezentaci. Potřebujete-li vystavit fakturu, vystavíme Vám ji na základě požadavku uvedeného v 

přihlášce. 
Potřebujete-li cokoli upřesnit, prosíme, kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou, organizační garantku 

konference, na adrese lenka@csop.cz nebo Mgr. Kateřinu Červenkovou na tel. 0303-845169 nebo 

845965, případně prostřednictvím dalších kontaktů uvedených výše. 
 

PROGRAM KONFERENCE 
 
7:30 - 8:30 Prezence 
8:30 - 9:00 Slavnostní zahájení, představení hostů, lektorů 
9:00 - 9:30 RNDr. Jiří Kulich: Komplexní environmentální výchova ve škole – pojetí a podmínky 
9:30 - 10:00 RNDr. Josef Zetěk: Prostor pro ekologickou výchovu ve státních dokumentech 
10:00 - 10:30 Přestávka (prezentace škol, občerstvení) 
10:30 - 12:00 Pracovní dílny I. (praktické ukázky, metodické aktivity, pomůcky apod.) 
12:00 - 13:00 Oběd 
13:00 - 14:15 Pracovní dílny II. 
14:15 - 14:45 Přestávka (prezentace škol, občerstvení) 
14:45 - 16:00 Pracovní dílny III. 
16:00 - 16:15 Přestávka 
16:15 - 16:45  Diskuse 
16:45 - 17:00 Závěr konference 
 
NABÍDKA PRACOVNÍCH DÍLEN (A – I) 
 
A) RNDr. Jiří Kulich (Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov): Simulační hry o udržitelném 

rozvoji a globálních problémech (sehrávka jedné simulační hry, popisy dalších simulačních her, možnost získat 

doplňkové informační materiály, dílna zahrnuje následující okruhy problémů a pojmy - různé možnosti a scénáře 

rozvoje, exponenciální růst versus udržitelný rozvoj, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, únosná kapacita prostředí 

apod.). Vhodné zejména pro II. stupeň ZŠ a SŠ. 
 
B) Bc. Miroslav Novák (Sdružení Živá planeta Praha): BEO (nesoutěživá ekohra, která ukazuje možnosti řešení 

ekologických problémů dnešního světa, umožňuje rozvoj efektivní komunikace, uplatní se při výuce přírodovědných 

i společenskovědních oborů na základních i středních školách). Vhodné zejména pro II. stupeň ZŠ a SŠ. 
 
C) Jiří Hruška (ZŠ Obříství): Jak učit myslet v souvislostech aneb co je to projektové vyučování (o projektovém 

vyučování na ZŠ Obříství, ukázka aktivit, informační materiály). Vhodné zejména pro II. stupeň ZŠ a SŠ. 
 
D) Hana Korvasová (Rezekvítek Brno): Metodické pomůcky pro ekologickou výchovu ve školách (účastníci se 

seznámí s  obsahem metodických pomůcek, které nabízí brněnské sdružení Rezekvítek, lektorka poskytne informace 

o práci s  nimi a odpoví na otázky ohledně zapůjčování, prodeje, výroby). Vhodné zejména pro I. a II. stupeň ZŠ. 
 
E) Ing. Ivana Holubcová (Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza, Praha): Školní ekologické projekty I 

(seznámení s  pěti školními ekologickými projekty zaměřenými na trvale udržitelný život, projekty Všeho s  mírou, 

Obaly a odpady, Energie aneb posviťme si na úspory, Cesta za předky, Cizinec není našinec). Vhodné pro ZŠ, SŠ i 

vedení škol. 
 



F) Martina Lafatová (Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza, Praha): Školní ekologické projekty II 

(seznámení s  šesti projekty, které se svým zaměřením hodí nejlépe do přírodopisu a ekologických praktik, projekty 

Les ve škole - škola v  lese, Jak se mají smrky, Mezinárodní program GLOBE, Kyselý déšť, Lišejníky, Ozon). 

Vhodné pro ZŠ, SŠ i vedení škol. 
 
G) Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (Katedra pedagogiky FF UK Praha): Možnosti a meze setkávání ekologické 

(EV) a osobnostně sociální výchovy (OSV) (co je OSV, jaké jsou možné vazby mezi OSV a EV, jak může vypadat 

praktická podoba setkání techto systémů). Vhodné pro ZŠ i SŠ. 
 
H) Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (Katedra pedagogiky FF UK Praha): Možnosti a meze setkávání ekologické 

(EV) a dramatické výchovy (DV) (co je DV, jaké jsou možné vazby mezi DV a EV, jak může vypadat praktická 

podoba setkání techto systémů). Vhodné pro ZŠ i SŠ. 
 
I) Jan Urban (Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim): Prezentace školy prostřednictvím médií (o tom, že 

novinářů se bát nemusíme, co média zajímá, jak napsat tiskovou zprávu apod.). Vhodné zejména pro vedení školy. 
Pořadatel si vyhrazuje právo provést v programu drobné změny v případě  nepředvídaných překážek. 
 
Pečlivě vyplněnou přihlášku, prosíme, odešlete nejpozději do 9. listopadu 2001 na adresu Podblanického 

ekocentra ČSOP Vlašim, počet míst je omezen. Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte. 
 
Přihláška na I. pedagogickou konferenci Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život, 14. 11. 2001, 

Benešov 
(Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte.) 
 
Škola: ..................................................................................... Adresa:

 .........................................................................................

............... 
 
Jméno účastníka: .................................................................. 

 .........................................................................................

............... 
 
Mám zájem o pracovní dílny (zaškrtněte, prosíme, nejvíce tři):  A   B   C   D   E   F   G   H   I 
 
Mám zájem o oběd ve školní jídelně (zaškrtněte): ANO - NE 
 
Vystoupím s příspěvkem (max. 10 min.) - název:

 ........................................................................................................ 
 
Budu prezentovat školu, potřebuji (zaškrtněte): nástěnku                    stůl 
 
Poplatek uhradím (zaškrtněte):  v hotovosti v den konference                 fakturou 
 

 
K uhrazení účastnického poplatku mi vystavte fakturu na adresu:

 .........................................................................................

................ 
 
 
 .........................................................................................

................ 
 



     IČO: .................................................... 
 Podpis: ...................................................... 
 
Přihlášku, prosíme, odešlete nejpozději do 9. listopadu 2001 na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 

258 01 Vlašim. 
 


