Krajská konference environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Pardubického kraje 2021

MODERNÍ POJETÍ EVVO
25. listopadu 2021 od 8:30 do 16:30 hodin
Skautské centrum Vinice, K Vinici 2666, 530 02 Pardubice V

Těšit se můžete na bohatý program — přednášky odborníků
z univerzitního prostředí, z ekocenter a škol, panelovou diskuzi,
čtyři zajímavé workshopy a losování o zajímavé ceny.
Mimo jiné se dozvíte:
• jaká je efektivita environmentální výchovy na českých školách,
• jak se dá digitálně interpretovat přírodní dědictví,
• co je obsahem programu Iniciativa Zalej mě! aneb školy pomáhají stromům, který vyhrál
Ekologického Oskara (cenu Energy Globe),
• jak se dají využít dynamické modely nebo ozoboty v EVVO programech, jak jednoduše
vytvořit interaktivní digitální nástroj do výuky.
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení včetně oběda.
Pedagogičtí pracovníci obdrží za účast osvědčení akreditované MŠMT (v rámci DVPP).
Cena konference je 300 Kč.
Konference se koná pod záštitou radního Pardubického kraje pro venkov, životní prostředí
a zemědělství Miroslava Krčila.
Dotazy směřujte na: Ing. Daniela Spiesová,
e-mail: ekoosveta@digitalstar.cz, mobil: +420 776 606 916

www.ekoosveta.cz

PROGRAM KONFERENCE
8:00—8:30 h — prezence účastníků konference

8:30–10:30 h
I. DOPOLEDNÍ BLOK
•	Zahájení konference, činnost koordinátora v roce 2021, ekoosveta.cz
Ing. Daniela Spiesová, Ph.D.
krajský koordinátor EVVO pro PK, Ekoosvěta
•	Úvodní slovo radního Pardubického kraje Miroslava Krčila
•	Efektivita environmentální výchovy na českých školách:
ekogramotnost žáků ZŠ nejen v Pardubickém kraji
PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.
vedoucí katedry (KPR PF), Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
•	Vzdělávání o klimatu – jeho urgentnost a potenciál
Mgr. Miloslav Kolenatý
proděkan pro vnější vztahy, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
•	Digitální interpretace přírodního dědictví: virtuální a rozšířená realita,
rozšířený obsah naučných stezek a průvodců, geolokační hry
Miroslav Lupač
environmentální analytik a zakladatel Agentury Koniklec
•	Aplikace environmentálně vzdělávacího programu
Iniciativy Zalej mě! aneb školy pomáhají stromům
Ing. Michal Polanský, Ph.D.
pedagog na Mendelově univerzitě v Brně a spoluautor aplikace Zalejme.cz
•	Dynamické modely v environmentálním vzdělávání
doc. Ing. Robert Baťa, Ph.D.
pedagog a výzkumný pracovník na Univerzitě Pardubice se zaměřením
na politiku životního prostředí a modelování
10:30—11:00 h — přestávka
•	Prezentace ekocenter a středisek ekologické výchovy na stáncích a občerstvení

11:00—13:00 h
II. DOPOLEDNÍ BLOK
•	Moderní a inovativní EVVO — PANELOVÁ DISKUZE
VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCŮ EKOCENTER:
•	Edukační programy a projekty na Hartecké stezce
Radka Hojná
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú.
•	Virtuální běh pro záchrannou stanici handicapovaných zvířat
a nabídka EVVO programů
Josef Cach
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka
•	Využívání ICT v projektech a programech ekocentra
Mgr. Miroslav Míkovec
Ekocentrum PALETA
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•	Využívání ozobotů v EVVO programech
Ing. Radka Báčová
Centrum environmentální výchovy Stolístek Linhartice
•	Zachraňte krajinu a město — online výuková aplikace (Ekocentrum Koniklec)
Mgr. Alice Končinská
Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
13:00—14:00 h — oběd

14:00—15:00 h
I. ODPOLEDNÍ BLOK
VYSTOUPENÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL:
•	Učíme se prožitkem, jak chránit naši přírodu
Mgr. Kateřina Novotná
ZŠ Vysoké Mýto, Knířov
•	Květy kolem nás – představení environmentálního projektu
Mgr. Iva Trnková
ZŠ Ronov nad Doubravou
•	Zhodnocení environmentálních aktivit ZŠ Brněnec
Ing. Ivana Seidlová
ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová
•	Vzdělávání v oblasti životního prostředí – ZŠ a SŠ Bohemia Chrudim
Mgr. Veronika Kelnerová
ZŠ Bohemia Chrudim
•	Losování pěkných cen (z řad účastníků)
15:00—15:15 h — přestávka
•	Prezentace ekocenter a středisek ekologické výchovy na stáncích a občerstvení

15:15—16:30 h
II. ODPOLEDNÍ BLOK, WORKSHOPY
•	Český nebo čínský česnek? Environmentální vzdělávací program o regionálních
potravinách s využitím simulačních her a internetových prohlížečů (3.—7. třída ZŠ)
Ing. Radka Báčová
Centrum environmentální výchovy Stolístek Linhartice
•	Úniková hra snadno a rychle aneb jak učit hravou formou při využití digitální techniky
(3.—9. třída ZŠ)
Mgr. Bc. Jana Kozlová
ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz
•	Jak na školní přírodní zahradu (ZŠ, SŠ)
Ing. Radka Hojná
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú.
•	Projekt Stavitelé města – práce s termovizní kamerou
a další aktivity BOV a MZU (6.—9. třída ZŠ, SŠ)

(V případě dobrého počasí proběhne v terénu okolí skautského centra.)

Ing. Dalia Peterová
Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.
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