XX. středočeská konference
k environmentální výchově

Jak učit venku za každého počasí i vládního nařízení
lektorka: Andrea Tláskalová
Environmentální výchova a učení venku v době koronavirové. Jde to a je to potřeba možná
ještě víc než dříve. Ukážeme si příklady z praxe, budeme sdílet řešení pro praktické situace a
navrch přidáme spoustu námětů a inspirace.

podblanickeekocentrum.cz/konference
Pořádá ZO ČSOP Vlašim pod záštitou Mgr. Jany Skopalíkové, radní
středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

účast zdarma
Konference proběhne v prostředí MS Teams.
Přihlášeným účastníkům s předstihem
zašleme instrukce pro úspěšné připojení.

15. dubna 2021

Jak se z digitálna nezbláznit? Ochrana soukromí, bezpečnost a dobrá praxe při on-line výuce
lektor: Daniel Dočekal
Nejčastější kybernetické hrozby, jak se jim dá předcházet a jak je řešit. Proč dbát na to, aby
nás (a hlavně děti) online a digitálno nepohltilo. S čím se lze setkat v počítačích, v systémech
pro on-line výuku, na sociálních sítích, v mobilních telefonech. A proč největším nebezpečím
jsme sami sobě.

Uzávěrka přihlášek 8. 4. 2021
Pro přihlášení klikněte zde

Program ON-LINE konference
od 8.15 – možnost připojení
8.30 – zahájení konference
8.45 – prezentace EVVO v kraji
Aktuality z životního prostředí pro učitele
(Jitka Burianová, MŽP)
Výuka venku v době koronavirové (Andrea Tláskalová)
Nabídka organizací učitelům
– Adra (Alena Kohoutová)
– Muzeum říčany (Edita Ježková)
– Podblanické ekocentrum (Tomáš Potfaj)
10.30 – Jak učit venku za každého počasí i vládního nařízení
(Andrea Tláskalová)
12.30 – S dětmi on-line (Daniel Dočekal)
13.45 – Tvořivá hra v MŠ (Petra Skřivánková)
15.30 – Globální témata ve vaší výuce (Alena Kohoutová)
17.15 – EV v tradičních předmětech (Tomáš Matějček)
18.45 – zakončení konference

Pro účastníky konference možnost nakoupení ekopedagogické literatury a
vzdělávácích pomůcek se slevou 10% při platbě na fakturu. www.eko-obchod.cz

Tvořivá hra v MŠ
lektorka: Petra Skřivánková, Muzeum Říčany
Tvořivá hra je nová metoda polytechnické výchovy, která umožňuje dětem v MŠ pracovat s
opravdovými nástroji, přírodními materiály, uplatňovat své nápady a tvoření přirozeně
prolínat se hrou. Prozradíme tipy a triky k tvoření s malými dětmi – jak je učit držet pilku, jak
zajistit dodržování bezpečnostních pravidel nebo kde shánět materiály.

Globální výchova ve vaší výuce v ZŠ I a ZŠ II
lektorka: Alena Kohoutová, ADRA, o.p.s.
Příčiny a důsledky chudoby, přístup k pitné vodě ve světových regionech, plýtvání s
potravinami... Jak začlenit obdobná témata globálního vzdělávání do výuky? Do jakých
předmětů? Jak zároveň rozvíjet i dovednosti žáků? Prakticky vám představíme soubor
výukových lekcí. Věnují se mezinárodním cílů udržitelného rozvoje a můžete jimi naplnit
řadu vzdělávacích cílů vašeho školního vzdělávacího programu.

Ekologická výchova nejen pro zeměpisáře
lektor: Tomáš Matějček
Seznámíme se s možnostmi začlenění environmentálních témat do výuky zeměpisu včetně
praktických ukázek aktivit, které lze dobře realizovat. Blíže bude představeno také několik
aktuálních témat, která dosud nejsou dostatečně podchycena v zeměpisných učebnicích.

