SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NADŠENÉ PEDAGOGY I
NEPEDAGOGY NA

KONFERENCI K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI,
UDRŽITELNÉ ŠKOLE A UČENÍ VENKU

KDE: ekocentrum Zvonice, Roudnice nad Labem (vchod na konci ulice U Zvonice)
KDY: 8. 6. 2021, od 8:30
Harmonogram:
8:30 - 9:00 Úvodní slovo ke konferenci, k programu Ekoškola a výhodách učení
venku
9:15 - 11:45 Dopolední workshopy
11:45 - 13:00 Oběd, individuální "stopovaná" s úkoly po zahradách ekocentra
13:00 - 15:30 Odpolední workshopy
16:00 - 17:30 Uvedení do problematiky klimatické krize, uhlíkové stopy a
promítání filmu "Poslední šance na záchranu planety"
Na jednotlivé workshopy (včetně závěrečně promítaného filmu) je potřeba se
hlásit. Pokud není ve Vašich časových možnostech se konference zúčastnit po
celý den, lze využít jen dopolední nebo odpolední části.
Náklady na konferenci jsou hrazeny z projektu "Vzdělávání koordinátorů EVVO a
praxe využití školních zahrad" a je tedy pro všechny účastníky zcela ZDARMA.
Aktuální informace ke konferenci, workshopům včetně přihlašování naleznete na:
http://maspodripsko.cz/realizovane-projekty/vzdelavani-koordinatoru-evvo-apraxe-vyuziti-skolnich-zahrad/konference-k-udrzitelnemu-rozvoji-udrzitelneskole-a-uceni-venku/

ANOTACE K WORKSHOPŮM:
UČENÍ VENKU S KNIHOU (lektorka: Pavla Hoppová)
Jak učit venku s knihou? O tom se dozvíte na workshopu, který Vám přinese
mimo jiné také spoustu zajímavých tipů pro výuku venku.
MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ (lektor: Jan Kotěra)
Vyzkoušejte si Místně zakotvené učení v praxi v podobě výletu do blízkého okolí,
a sice na horu Říp - českou národní legendu a místo s tajemným magnetismem.
Stojí vůbec za to, aby se o ní učily školní děti? My se domníváme, že ano. Exkurze
bude zaměřená na badatelství a učení venku se společensko- vědní tematikou.
Doprava na místo určení bude zajištěna nebo lze využít dopravu vlastní.
JAK VZNIKÁ JÍDLO? (lektor: Miloš Fejfárek)
Náš program Vás provede cestou konkrétních potravin, které putují z pole až do
obchodu. Půjdeme opravdu krok za krokem a zaměříme se třeba na to, jak se žije
hospodářským zvířatům. Porovnáme běžné farmy s těmi ekologickými. Kromě
toho si také vyzkoušíme vyrobit vlastní sýr. Na závěr se zaměříme na obaly
(hlavně na ty zbytečné), na plýtvání jídlem a na dovoz jablek kamiony z Itálie.
Za - HRA - da (lektorky: Ivana Krňáková, Kateřina Simajchlová)
Pojďme si spolu hrát a bádat v nejbližším okolí školy/školky. V zahradním
prostředí si ukážeme, jak můžeme prozkoumávat svět kolem nás. V rámci dílny
objevíme, co všechno se dá v přírodě s nejmenšími dětmi podnikat bez náročných
příprav a s minimem pomůcek. Seznámíme se s praktickými a ověřenými tipy, jak
dětem umožnit vnímat přírodu všemi smysly. Na přírodu se podíváme jako na
interaktivní učebnu, která nabízí rozvoj malým umělcům, zvědavým badatelům i
jejím zarputilým ochráncům.
KLIMATICKÁ KRIZE A UHLÍKOVÁ STOPA + PROMÍTÁNÍ FILMU (lektor: Jan
Kotěra)
Na úvod budou posluchači seznámeni s problematikou klimatické krize, naučí se
používat kalkulačku uhlíkové stopy a k čemu tento jednoduchý výpočet může
sloužit. Poté bude k tomuto tématu promítnut oceňovaný film „Poslední šance na
záchranu planety“ se slavným přírodovědcem Davidem Attenboroughem.

