Odbor školství a mládeže Krajského úřadu
Olomouckého kraje
a
spolupracující organizace
SLUŇÁKOV – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.;
Síť středisek ekologické výchovy PAVUČINA, z. s.;
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská
21, příspěvková organizace,
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola
logopedická Schola Viva, o.p.s.
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588;
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov;
Nadační fond CCBC;
Vojenské lesy a statky ČR s.p. , divize Lipník nad Bečvou.

Vás zvou na

XVI. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE
ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝCHOVY A OSVĚTY 2021
určené pro ředitele a pedagogy mateřských škol, středisek volného času,
koordinátory EVVO Olomouckého kraje

termín konání:

čtvrtek 11. března 2021
forma konání:
ON-LINE, MS-Teams

Konference je finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje.
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Konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu

PROGRAM PRO ŘEDITELE, PEDAGOGY MATEŘSKÝCH
ŠKOL, STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU
ČTVRTEK 11. 3. 2021
8:30 – 9:00 hod. – prezence účastníků
9:00 – 10:00 hod.
 slavnostní zahájení zástupců Olomouckého kraje:
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – uvolněný člen Rady Olomouckého kraje;
Ing. et Ing. Martin Šmída – uvolněný člen Rady Olomouckého kraje;
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA – vedoucí odboru školství a mládeže Krajského úřadu
Olomouckého kraje;
 vystoupení žáků Střední odborné školy lesnické Hranice, Jurikova 455
 realizace ekologické výchovy v Olomouckém kraji – dotační program
určený na podporu realizace EVVO vyhlašovaný Olomouckým krajem a další aktivity
v oblasti EVVO v Olomouckém kraji;
10:00 – 10:20 hod.
 prezentace aktivit oceněné Zelené školy Olomouckého kraje: Mateřské školy
POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13
10:20 – 11:00 hod.
 přestávka, odhlášení ze schůzky společné části konference a přihlášení na
schůzku vybraného semináře
11:00 – 12:30 hod. – praktické dopolední semináře dle výběru
1. Mgr. Dagmar Mlčáková, Bc. Jiří Matoušek: Středisko volného času ATLAS
a BIOS Přerov – „Sluníčko, aneb jak Slunce ovlivňuje život na Zemi“
Ukázka vyučovací hodiny ekologického kurzu s komentáři a prostorem k diskusi.
Účastníci si vyzkouší množství aktivit s ekologickou tematikou, které budou mít
v budoucnu možnost využít ve své profesi. Ústředním tématem, jak napovídá název,
bude Slunce a všechny aktivity budou zaměřeny na různé formy a využití, či význam
sluneční energie. Účastníci se mohou těšit na práci s modely a další zajímavosti.
2. Mgr. Romana Pálková, Mgr. Martina Kelarová: Sluňákov – centrum ekologických
aktivit města Olomouce, o.p.s. – Za dřevem
Dřevo je dar přírody. Kde vlastně vzniká a kde všude se můžeme se dřevem setkat?
Půjdeme společně za dřevem. Prozkoumáme vlastnosti dřeva, podíváme se na to, jak
dřevo přirůstá a vytváří letokruhy. Program rozvíjí environmentální senzitivitu a
polytechnické dovednosti, využívá kreativní metody výuky, spolupráci a tvořivost dětí.
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12:30 –13:00 hod.
 odhlášení ze schůzky vybraného dopoledního semináře, oběd a přihlášení na
schůzku vybraného odpoledního semináře
13:00 –14:30 hod. – praktické odpolední semináře dle výběru
1. Bc. Romana Klevarová, Ing. Alice Palacká: Vojenské lesy a statky ČR s.p. , divize
Lipník nad Bečvou a Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 – Koho potkáš
v lese
Seznámení s povoláními, které mají svá pracoviště v lese. Představení některých
lesních obyvatel pomocí prožitku.
2. Jiří Cafourek: Nadační fond CCBC – Nepostradatelné včely
Fakta a zajímavosti o včelách doplněné o praktické pomůcky pro zařazení tohoto
tématu do prezenční a distanční výuky v podání lektora a předsedy celostátního spolku
VČELÍ STRÁŽ https://www.vcelistraz.cz/.
3. Mgr. et Mgr. Martina Ambrosová: Základní škola pro žáky se specifickými
poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. – Toulky
Šumperskem a Jesenickem (13.00 – 13.45)
Seminář je svým obsahem a zaměřením vhodný pro pedagogické pracovníky, kteří se
mimo jiné chtějí věnovat práci koordinátora EVVO. Nabízí zajímavé propojování
teoretických poznatků s pedagogickou praxí. Připravuje a vede pedagogy k poutavé a
kreativní práci s dětmi, jejíž prostřednictvím mohou ti nejmenší získat mnoho nových
informací, vědomostí, praktických dovedností a zkušeností cestou vlastního prožitku.
Je to tedy cesta jak nadstandardně vzdělávat v oblasti vnímání přírody a její ochrany.
Mgr. Karolína Kácovská: Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a
Mateřskáškola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace – Přírodní
dědictví mikroregionu Kutnohorska (13.45 – 14.30)
Na modelovém příkladu území mikroregionu Kutnohorsko ve Středních Čechách jsou
popsány environmentální problémy krajiny, které se dotýkají maloplošných chráněných
území. Součástí semináře je také popis systému environmentální výchovy na mateřské
škole. Pro jednotlivé chráněné lokality jsou vytvořeny návrhy na přírodovědné vycházky
a exkurze, včetně pracovních listů ke každé z nich. Snahou je podpořit zájem dětí o
menší regiony ČR podle místa bydliště a rovněž upozornit veřejnost na nejzávažnější
environmentální problémy a negativní antropogenní vlivy.

14:30 hod. – závěr
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