
Vážení ředitelé a učitelé, 
 dovolujeme si Vás pozvat na VII. Pedago-
gickou konferenci Středočeského kraje zaměřenou 
na environmentální vzdělávání a výchovu, která 
proběhne 14. listopadu 2007 v Kulturním domě Bla-
ník a v Podblanickém ekocentru ČSOP ve Vlašimi. 
Konference probíhá v rámci celostátního projektu 
M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekolo-
gické výchovy) koordinovaný SSEV Pavučina a je 
spolufinancována Evropskou unií a státním rozpoč-
tem ČR. Konference je akreditována u MŠMT. Účast-
níci, kteří absolvují celou konferenci, obdrží osvěd-
čení.

Jak se přihlásit

Přihlášky je třeba doručit do 2. 11. 2007 na adresu 
Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim nebo e-mai-
lem na evvo@csop.cz. Elektronická verze přihlášky 
je ke stažení na www.csopvlasim.cz.

Cena

Účast na konferenci je zdarma díky podpoře z Ev-
ropského sociálního fondu. Účastníci obdrží drobné 
občerstvení, informační a metodické materiály.

Doprava

Pro účastníky bude zajištěn konferenční autobus 
z Prahy – Roztyl, který odjíždí v 7.50 a vrací se při-
bližně v 17.10 h na Roztyly. Zájemcům o dopravu 
zašleme další instrukce.

Kontakt

Potřebujete-li cokoli upřesnit, kontaktujte Mgr. Ka-
teřinu Červenkovou (tel.: 317 845 169 nebo mobil 
777 800 461, e-mail evvo@csop.cz).Těšíme se na 
setkání na konferenci.

  Konopí – alternativní zdroj jak ho ještě ne-
znáte: (Bc. Michal Ruman, Mgr. Linda Klvaňová, 
Konopa o.s., Zelená pumpa – Chraštické eko-
centrum)

Během tohoto semináře zjistíte, že konopí není 
jen droga, ale rostlina všestranného využití, kte-
rá pomáhá pochopit principy udržitelné rozvoje. 
O konopí nebudeme jen mluvit, budeme s ním 
také pracovat a tak si z naší dílničky i něco od-
nesete. 

pro ZŠ, SŠ 

  Vetřelci v naší přírodě (Mgr. Tomáš Matějček, 
Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

Seminář je zaměřen na problémy, které v pří-
rodě způsobují rostliny a živočichové zavlečení 
člověkem z jiných částí světa. Vedle základních 
informací jsou zařazeny také aktivity využitelné 
při výuce tohoto tématu na školách.
   pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

  Tři kroky k aktivnímu vyučování a Jak Homo 
k těžbě přišel (Mgr. Petra Šimonová, Sdružení 
Tereza)

Projekt „Tři kroky k aktivnímu vyučování“ pomá-
há pedagogům druhého stupně ZŠ a SŠ v za-
pojování aktivizujících metod do výuky. Ukáz-
ková výuková hodina „Jak Homo k těžbě přišel“ 
se zaměřuje  na téma průmyslu z pohledu dějin. 
Získáte tak inspiraci pro výuku nepopulárního 
tématu zajímavou formou. Hodina také před-
staví praktické použití modelu E-U-R (evokace, 
uvědomění si významu informací, reflexe) ve vý-
uce.  

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Doprovodný program:
Prodej knih a pomůcek
Prezentace organizací a projektů na panelech 
a stolečcích
Výstava o činnosti ČSOP 
Prezentace činnosti škol na panelech  
Bioobčerstvení

Pořádá Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
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VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

středa 14. listopadu 2007
Kulturní dům Blaník, Komenského 22, Vlašim
a Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

od 8.00 do 16.10 hodin

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

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN 
EVROPSKOU UNIÍ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR



Na tomto semináři se dozvíte, jak obnovit vaši 
školní zahradu a seznámíte se s novým manu-
álem  o školních zahradách z dílny Chaloupek, 
o.p.s. 

pro MŠ, ZŠ, SŠ

 Kde je kompost, tam to žije! (Ing. Iva Maršíko-
vá, Ekodomov, o.s. Kutná Hora):

Dozvíte se, co je bioodpad, kolik ho vyprodu-
kujeme a proč ho ukládat na kompost. Zjistíte, 
co se s bioodpadem na kompostu děje, kdo se 
na těchto přeměnách podílí a jak tyto poznatky 
předat dětem. Ukázka výukového programu pro 
1. stupeň ZŠ a možnosti kompostování ve ško-
lách. 

pro 1. stupeň ZŠ

 Živý tvor ve třídě (Mgr. Kateřina Jančaříková, 
UK PedF Praha)

Jeden z krůčků k zelené třídě čili Když se mám 
s kým pomazlit, nezlobím. Lektorka se svým 
psem vás seznámí s tím, jak je možno budo-
vat kladný vztah k přírodě i u nepřírodovědně 
zaměřených žáků. Dozvíte se o chování živého 
tvora ve třídě jako jedné z možností zaujetí dětí, 
pozitivním působení kontaktu se zvířaty,  historii 
chovu zvířat ve školách, ale i negativních strán-
kách přítomnosti zvířete ve třídě. 

pro ZŠ

 Jak se stát ekoškolou (Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ 
Vrané nad Vltavou, CEV Zvoneček)

Lektor představí zkušenosti ZŠ Vrané nad Vlta-
vou se získáním mezinárodního titulu ekoškola. 
Získáte náměty, jak učinit provoz vaší školy še-
trnějším k životnímu prostředí i příjemnějším pro 
lidi a to vše se zapojením žáků nebo studentů.

pro ZŠ a SŠ

Program:

8:00 – 9:00  Prezence, občerstvení, prodej pu-
blikací

9:00 – 9:10  Hudební úvod 
9:10 – 9:20  Slavnostní zahájení, představení 

lektorů a hostů
9:20 – 9:30  Úvodní slovo hostů
9:30 – 10:30 Představení projektů a služeb pro  

školy ve Středočeském kraji
10:30 – 11:30 Hlavní přednáška: Mgr. Kateřina 

Jančaříková, UK PedF Praha  - 
Narativní metoda v environmen-
tální výchově. Kdy a jak lze využít 
vyprávění příběhů v EV.

11:30 – 12:30  Přestávka na oběd, prodej publika-
cí 

12:30 – 14:00  Semináře A, C, E, H
14:10 – 15:40  Semináře B, D, F, G 
15:50 – 16:00  Slavnostní ukončení, losování cen

Semináře:

 Učitelé a ekologie v MŠ (Kateřina Kellerová, 
MŠ Semínko, o.p.s. - Toulcův Dvůr, Praha): 

Ředitelka ekologické školky (20 let praxe, 10 let 
na waldorfské ZŠ) se podělí o své zkušenosti 
s fungováním ekologicky zaměřené MŠ. Dozvíte 
se, jak je možno přiblížit přírodu předškolním dě-
tem a vést je tak, aby vnímaly její krásu, měly jí 
rády a i v dospělosti se k ní chovali šetrně.  

pro MŠ

 Školní zahrady jako přírodní učebny (Mgr. Kvě-
toslava Burešová, Chaloupky - středisko pro 
vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s.):

Školní zahrada může být úžasnou živou učebnicí. 
Přesto v současné době mnoho zahrad zaniká. 

Š
kola (instituce): .................................................................................................... A

dresa:  ........................................................

................................................................. Jm
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ení, titul účastníka:  ................................................................................
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 zaslat instrukce):  ..............................................................

M
ám

 zájem
 prezentovat svou školu nebo projekt na nástěnce. 
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odpis: ......................................................
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Přihláška na VII. pedagogickou konferenci Středočeského kraje 
Výchova a vzdělávání pro život, Vlašim

, 14. 11. 2007


