xix. středočeská konference
k environmentální výchově
14. listopadu 2019 od 9.00 do 16.30 hodin
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Pořádá ZO ČSOP Vlašim pod záštitou hejtmanky
Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Účastnický poplatek 300,- zahrnuje občerstvení.
Oběd si účastníci objednají předem při přihlášení
na konferenci a hradí sami na místě v den konání.
Pro přihlašovaní v elektronickém formuláři
klikněte zde.
Informace na tel. 732 906 107

PROGRAM KONFERENCE
Prezentace v úvodní společné části konference
Ministerstvo životního prostředí ČR
Člověk v tísni
EDUin

Dílny pro pedagogy
Pozitivní motivace a její role při učení (doporučeno pro MŠ, ZŠ, SŠ)
Mirek Hřebecký, EDUin, www.eduin.cz
Společně si prožijeme rozdíly mezi způsoby výuky a druhy motivace žáků, zažijeme, jak se kdo cítí.
Prozkoumáme, jak to souvisí s lidskými potřebami a co můžeme udělat pro to, aby se každé dítě
učilo naplno a s radostí. V neposlední řadě se podíváme i na to, jak to celé souvisí se způsobem
hodnocení a jaké z toho celého vedou cesty.

Environmentální výchova v chemii a fyzice (doporučeno pro ZŠ, SŠ)
Pavel Jakubův, ZŠ Načeradec, Martina Fialková, Gymnázium Vlašim
Dílna je určená pro všechny, kteří rádi experimentují a chtějí využít předností této metody ve
vzdělávání dětí. Můžete se těšit, že si vyzkoušíte některé fyzikální a chemické pokusy, které
souvisí s environmentální výchovou. Představíme vám náměty na pokusy, které můžete použít ve
výuce. Zjistíte, jak může pokus pomoci porozumět vztahům v přírodě, a tím přispívat k budovaní
vztahu a odpovědnosti k životnímu prostředí.

Místo konání: Pláteníkova 264, Vlašim

Příběh, jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností
(doporučeno pro MŠ, ZŠ, SŠ)

Program konference

Barbora Voráčková, Storytelling o.s., www.story-telling.cz

9.00 – slavnostní zahájení

Žáci získávají poutavou formou vyprávěných příběhů nejen poznatky, ale též vlastní prožitek,
který je velmi motivující, přispívá k upevnění učiva a budování postojů. Jak můžeme s příběhy
pracovat v environmentální výchově?

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.
Možnost nakoupení ekopedagogické literatury
a pomůcek v přízemí budovy ČSOP Vlašim.
www.eko-obchod.cz
Závěrečné losování o ceny.

Drátkování pro rozvoj schopností v environmentální výchově
(doporučeno pro MŠ, ZŠ)
Mirka Ptáčková, ZŠ Vorlina Vlašim

Dozvíte se něco málo z historie drátenictví jako tradičního řemesla, naučíte se pracovat s černým
či měděným drátem, vlastní drátenický výrobek si odnesete. Workshop nabídne množství
nápadů a inspirace. Při práci využijeme i přírodní materiály - kámen, skořápky ořechů i v kraji
se vyskytující hadec.

