Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
(pod záštitou pana Ing. Petra Bendla,
hejtmana Středočeského kraje ???)

III. pedagogická konference
Středočeského kraje
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŽIVOT
středa 5. listopadu 2003
(1. den konference)
pro pedagogy mateřských škol
(příp. pro pedagogy I. stupně základních škol)

Areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Mendelova 131, 256 01 Benešov
od 9.00 do 16.30 hodin.
Konference je podpořena
Středočeským krajem a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kontaktní adresa:
Podblanické ekocentrum ČSOP
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
E-mail: vlasim@csop.cz

Vážení pedagogové mateřských škol,
dovolujeme si Vás pozvat na III. pedagogickou konferenci Středočeského kraje (1. den), která proběhne
ve středu 5. listopadu 2003 v areálu VOŠ a SZeŠ v Benešově.
Hlavním tématem konference budou zkušenosti s tvorbou vzdělávacích programů a problematika
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v mateřských školách. Jsou připraveny aktuální
informace, prezentace zkušeností i řada pracovních dílen, které účastníky seznámí se způsoby, jak
environmentální výchovu včlenit do vzdělávacího programu škol i jednotlivých tříd, přiblíží aktivní formy
výchovy, seznámí s činností středisek ekologické výchovy. Z níže uvedených pracovních dílen si,
prosíme, vyberte dvě, které Vás zaujmou, a navíc jednu náhradní pro případ, že by některá z vybraných
byla již obsazena, vše poznamenejte do přihlášky.
Mateřské školy jsou srdečně zvány k aktivní účasti na konferenci, a to formou prezentace činnosti
prostřednictvím panelů, požadavek je třeba uvést v přihlášce.
V polední přestávce můžete dostat ve školní jídelně oběd v hodnotě 55,- Kč, zakoupit publikace či
získat informační materiály.
Účastnický poplatek činí 200,- Kč, zahrnuje drobné občerstvení, informační a metodické materiály a
bude vybírán při prezenci.
Potřebujete-li cokoli upřesnit, prosíme, kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou, ředitelku konference, nebo
Mgr. Kateřinu Červenkovou prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

PROGRAM KONFERENCE
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30

Prezence, občerstvení
Slavnostní zahájení, představení hostů, lektorů
PhDr. Kateřina Smolíková (Výzkumný ústav pedagogický Praha): Zkušenosti
s tvorbou školních vzdělávacích programů
Bc. Kristina Hořáková (Církevní ZŠ a MŠ Archa Petroupim): Environmentální
projekty v MŠ a na I. stupni ZŠ
Oběd
Pracovní dílny I. (praktické ukázky, metodické aktivity, pomůcky apod.)
Přestávka, občerstvení
Pracovní dílny II. (praktické ukázky, metodické aktivity, pomůcky apod.)
Přestávka (k přesunům)
Závěr konference

NABÍDKA PRACOVNÍCH DÍLEN (A – E)
A) Martina Kupcová (Výzkumný ústav pedagogický Praha): Příprava třídních vzdělávacích
programů – pracovní dílna se bude věnovat otázce, jak rozpracovat školní vzdělávací program sestavený
na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání do činnosti jednotlivých tříd
v mateřské škole.
B) PhDr. Eva Houdková: Tvorba a využití loutek z odpadového a přírodního materiálu – pracovní
dílna nabídne nápady a náměty, jak využít uvedený materiál pro činnost s dětmi, účastníci si loutku také
sami vyrobí.
C) Petra Razáková, Helena Jirásková (Středisko ekologické výchovy Javory, Černuc): Putování
s housenkou Javořinkou – SEV Javory představí čtyřdílný cyklus výukových programů o životě

housenky a jejích kamarádů. Javořinka se během putování dostane ke studánce, do lesa, na louku a
vypraví se za motýly.
D) Helena Nováčková (Středisko ekologické výchovy Sluňákov): Proč není zajíček bílý – SEV
Sluňákov představí výukový program, který se nejrůznějšími metodami pokouší seznámit děti
s nejznámějšími adaptacemi organizmů v prostředí, zejména s ochranným zbarvením a adaptacemi
dravců.
E) Ing. Ondřej Zeman (Ekocentrum Paleta, Pardubice): Tkalcovské techniky – Ekocentrum Paleta
představí výukový program zaměřený na tradiční i jiné techniky tkaní. Účastníci si zkusí na replice
jednoduchého tkalcovského stavu vyrobit kobereček nebo kus vlněné látky a jako specialitu spřádání ovčí
vlny na vřetánkách.
Pečlivě vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 24. října 2003 na adresu
Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, počet míst je omezen. Pro další zájemce si přihlášku,
prosíme, přikopírujte.

Přihláška na III. pedagogickou konferenci Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život, Benešov
5. 11. 2003 (pro pedagogy mateřských škol)
Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte.
Škola: .....................................................................................
Adresa:........................................................................................................
Jméno účastníka: ...........................................................................................................................................................
Mám zájem o pracovní dílny (zaškrtněte, prosíme, nejvýše dvě): A B C D E
Náhradní pracovní dílna: A B C D E
Mám zájem o oběd ve školní jídelně (zaškrtněte): ANO - NE
Budu prezentovat školu prostřednictvím panelu o rozměrech 50 cm x 100 cm: ANO - NE
Podpis: ......................................................
Přihlášku, prosíme, odešlete nejpozději do 24. října 2003 na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264,
258 01 Vlašim.

Podblanické ekocentrum ČSOP
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
(pod záštitou pana Ing. Petra Bendla,
hejtmana Středočeského kraje ???)

III. pedagogická konference
Středočeského kraje
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŽIVOT
čtvrtek 6. listopadu 2003
(2. den konference)
pro pedagogy základních a středních škol a učilišť
Areál Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Mendelova 131, 256 01 Benešov
od 9.00 do 16.30 hodin.
Konference je podpořena
Středočeským krajem a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kontaktní adresa:
Podblanické ekocentrum ČSOP
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
E-mail: vlasim@csop.cz

Vážení ředitelé a učitelé základních a středních škol a učilišť Středočeského kraje,
dovolujeme si Vás pozvat na III. pedagogickou konferenci Středočeského kraje (1. den), která proběhne
ve čtvrtek 6. listopadu 2003 v areálu VOŠ a SZeŠ v Benešově.
Hlavním tématem konference budou otázky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
na základních a středních školách. Jsou připraveny aktuální informace, prezentace zkušeností i řada
pracovních dílen, které účastníky seznámí s možnými způsoby realizace EVVO na školách, přiblíží aktivní
formy výuky, seznámí s činností středisek ekologické výchovy a které se budou věnovat i provozním
záležitostem školy. Z níže uvedených pracovních dílen si, prosíme, vyberte dvě, které Vás zaujmou, a navíc
jednu náhradní pro případ, že by některá z vybraných byla již obsazena, vše poznamenejte do přihlášky.
Školy jsou srdečně zvány k aktivní účasti na konferenci, a to formou prezentace činnosti prostřednictvím
panelů, požadavek je třeba uvést v přihlášce.
V polední přestávce můžete dostat ve školní jídelně oběd v hodnotě 55,- Kč, zakoupit publikace či získat
informační materiály.
Účastnický poplatek činí 200,- Kč, zahrnuje drobné občerstvení, informační a metodické materiály a
bude vybírán při prezenci.
Potřebujete-li cokoli upřesnit, prosíme, kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou, ředitelku konference, nebo
Mgr. Kateřinu Červenkovou prostřednictvím kontaktů uvedených výše.
PROGRAM KONFERENCE
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 16:00
16:00 – 16 :15
16:15 – 16:30

Prezence, občerstvení
Slavnostní zahájení, představení hostů, lektorů
Ing. Aleš Máchal (DEV Lipka, Brno): O co nám jde v ekologické (environmentální)
výchově
Mgr. Václav Sedláček (ZŠ Březnice): EVVO na ZŠ Březnice
Oběd
Pracovní dílny I. (praktické ukázky, metodické aktivity, pomůcky apod.)
Přestávka, občerstvení
Pracovní dílny II. (praktické ukázky, metodické aktivity, pomůcky apod.)
Přestávka (k přesunům)
Závěr konference

NABÍDKA PRACOVNÍCH DÍLEN (A – F)
A) Mgr. Václav Sedláček (ZŠ Březnice): Učebna v přírodě – pracovní dílna bude věnována možnostem
využití prostoru kolem školy; konkrétně bude představena Učebna v přírodě, kterou vybudovala a
intenzivně využívá ZŠ Březnice.
Vhodné pro ZŠ i SŠ.
B) Václav Broukal: Získávání finančních prostředků formou grantových řízení – pracovní dílna se
bude věnovat především otázce, jak sestavit žádost a zformulovat záměr projektu; dále institucím, které
finanční prostředky formou grantových řízení školám poskytují.
Vhodné zejména pro vedení ZŠ a SŠ.
C) Mgr. František Macholda (EkoWATT): Energetické úspory ve škole – pracovní dílna je zaměřena na
možnosti energetických úspor ve školách, na jejich finanční zabezpečení a legislativní opatření. Vhodné
zejména pro vedení ZŠ a SŠ.

D) Mgr. Miroslava Tintěrová (Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu): Školní ekologické projekty
aneb projektové vyučování – v rámci pracovní dílny budou představeny školní ekologické projekty jako
alternativní metoda výuky žáků a studentů, účastníci se seznámí s aktuální nabídkou projektů Terezy.
Vhodné pro ZŠ i SŠ.
E) Marcela Jirásková (SEV Javory, Černuc): Zvířátka a Petrovští – pracovní dílna je zaměřena na
ukázky zpracování vlny ze zvířat, především na tkalcovské techniky, a možnosti využití těchto aktivit při
EVVO.
Vhodné zejména pro I. stupeň ZŠ.
F) Helena Nováčková (SEV Sluňákov, Olomouc): Lesní čarování – SEV Sluňákov v rámci pracovní dílny
představí výukový program zaměřený na prohlubování znalostí o lese, druzích stromů, nemocech stromů
apod. zajímavým a zábavným způsobem.
Vhodné zejména pro I. stupeň ZŠ.
Pečlivě vyplněnou přihlášku, prosíme, doručte nejpozději do 24. října 2003 na adresu Podblanického
ekocentra ČSOP Vlašim, počet míst je omezen. Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte.
Přihláška na III. pedagogickou konferenci Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život, Benešov
6. 11. 2003 (pro pedagogy základních a středních škol a učilišť):
Pro další zájemce si přihlášku, prosíme, přikopírujte.
Škola: .....................................................................................
Adresa:........................................................................................................
Jméno účastníka: ...........................................................................................................................................................
Mám zájem o pracovní dílny (zaškrtněte, prosíme, nejvýše dvě): A B C D E F
Náhradní pracovní dílna: A B C D E F
Mám zájem o oběd ve školní jídelně (zaškrtněte): ANO - NE
Budu prezentovat školu prostřednictvím panelu o rozměrech 50 cm x 100 cm: ANO - NE
Podpis: ......................................................
Přihlášku, prosíme, odešlete nejpozději do 24. října 2003 na adresu Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264,
258 01 Vlašim.

Podblanické ekocentrum ČSOP
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim

