XV. Středočeská
MRKVOVÁ konference
k environmentální výchově

24. listopadu 2015
Vodní dům Hulice

od 9.00 do 16.00 hodin
Pořádá Český svaz ochránců přírody Vlašim pod záštitou náměstka
hejtmana Středočeského kraje PhDr. Bc. Marka Semeráda.

Akci finančně podpořil Středočeský kraj

VOLITELNÉ DÍLNY
A) Vodní dům – komentovaná prohlídka expozice
Mgr. Tereza Ptáčková, Vodní dům Hulice

Interaktivní expozice učí o vodě prostřednictvím neobvyklých
zážitků a zajímavých pozorování, jejichž iniciátorem je sám
návštěvník. Komentovaná prohlídka obsáhne všechny sekce
expozice (Vodní mikrosvět, Vodní živočichové, Na břehu řeky,
Pitná voda, Nekonečná cesta vody a Výlet do historie). Bude
zahrnovat i praktické ukázky aktivit, které jsou součástí výukových programů.
			
Vhodné pro všechny účastníky

B) Včelí svět – komentovaná prohlídka expozice
Mgr. Jarmila Pavlicová, Včelí svět Hulice

Jedinečná expozice, která představuje zajímavým způsobem život včelstva. Můžete se projít velkým včelím úlem
s obřími plástvemi, na dotykových monitorech si prohlédnout anatomii včely, zahrát si kvíz ze života včel anebo si
pustit zvuky úlu.
			
Vhodné pro všechny účastníky

C) V říši obrů
Mgr. Jana Modrá,Technická univerzita Liberec

Představení celoročního projektu, který hravou formou přibližuje dětem svět hmyzu. Praktické ukázky aktivit, her, seznámení s metodickými materiály k tématu.
				
Pro MŠ a 1.st. ZŠ

D) Voda a krajina
Mgr. Tereza Součková, Ekocentrum Koniklec Praha

Výukový program o významu vody v krajině, který seznamuje s retenční schopností různých krajinných prvků.
		
Pro 2.st.ZŠ a SŠ

E) Voda a svět aneb Velká objevná plavba
Mgr. Tereza Součková, Ekocentrum Koniklec Praha

Výzkumná plavba kolem světa, je výukový program, který
žákům zprostředkovává ucelený přehled o problematice nakládání s vodou v různých částech světa.
			
Pro 2.st.ZŠ a SŠ

F) Adaptace na změnu klimatu
PhDr. Roman Andres, ZO ČSOP Vlašim

Probíhající klimatická změna je globální a není v našich silách ji zastavit. Co by se mělo dělat a co se ve skutečnosti
dělá? Jak přizpůsobit náš dům či školu? Jak mají studenti
jednat a zda-li pak tak jednají i učitelé? Workshop, který
hledá řešení - nikoliv výmluvy!
				
Pro 2.st.ZŠ a SŠ

Přihlašovat se můžete na adrese: jana.dufalova@csop.cz
nebo telefonicky 317 845 169, 739 320 698
Více info na:

www.podblanickeekocentrum.cz

www.vodni-dum.cz

