ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH – TŘÍDĚNÍ
ODPADU, LESNÍ PEDAGOGIKA, PŘÍRODNÍ ZAHRADY
(Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina)

6. března 2012, od 9.30 do 15:00 hod.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, místnost B-3.16

sdílení zkušeností a získání zajímavých informací
Akce se koná pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové, radní Kraje Vysočina pro oblast školství a
Ing. Martina Hyského, radního Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Akce je určena
zejména ředitelům a pedagogům ZŠ a MŠ, kteří mají danou oblast ve své kompetenci a dalším
zájemcům.

PROGRAM
9:00 – 9:30

Registrace účastníků

Dopolední blok

9:30 –11:30

•

Zahájení

•

Integrovaný systém nakládání s odpady
Typy, hry, dotace
E. Navrátilová, OŽP KrÚ Kraje Vysočina

•

Přírodní zahrady
Seznámení s tématem a informace na odpolední dílnu
M. Kříž, Chaloupky o.p.s.
Grantový program „Environmentální osvěta – Přírodní zahrady
2012“
E. Navrátilová, OŽP KrÚ Kraje Vysočina
Příklady dobré praxe - ZŠ

•

Lesní pedagogika
Seznámení s tématem a informace na odpolední dílnu
E. Horná, OLVHZ KrÚ Kraje Vysočina
Odborná pomoc pro nalezená a poraněná zvířata s osvětou ve
školách
Stanice Pavlov, o.p.s.
Příklady dobré praxe
Alena Kratochvílová, ZŠ Ždár nad Sázavou, Švermova 4
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11.15 – 12.00 Přestávka s občerstvením, příprava na dílny
Odpolední blok - dílny
Dílny budou podle počtu zájemců buď paralelně nebo následně

12:00 – 15:00

• Přírodní zahrady
Jak ve škole postupně budovat školní zahradu, jak v ní se žáky
pracovat, jak ji využívat pro výuku a jak o ni s minimálními náklady pečovat.
M. Kříž, Chaloupky o.p.s.
•

15:00

Lesní pedagogika
O lese a lesním hospodářství se nejvíce dozvíme v lese, seznámení s lesními
dřevinami, zvěří, prací lesníka a myslivce, ukázky sbírek a pomůcek.
E. Horná, OLVHZ KrÚ Kraje Vysočina

Závěr konference

REGISTRACE:
K účasti na konferenci se registrujte nejpozději do 24. 2. 2012
na odkaze www.kr-vysocina.cz/zdravykraj/akce nebo prostřednictvím
přiložené přihlášky.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci.

Kontakt pro další informace a odeslání přihlášek:
Dana Kratochvílová, tel: 564 602 586, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Účast a případné materiály jsou poskytované zdarma.
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