
  
Informace o dalších akcích 

 

 Kontakt 
 

  

Praktický den Geocaching  
19. dubna 2011 v Marienbergu, část Rübenau 
 
V návaznosti na seminář se koná praktický den na 
hřebeni Krušných hor, při němž si účastníci 
naplánují a zrealizují geocache-túru pro potřeby 
vlastní organizace. Za tímto účelem budou na 
počítačích odzkoušeny a iniciálně zrealizovány 
jednotlivé kroky pro založení cache-místa příp. 
ekorallye přizpůsobené podmínkám každého 
účastníka. 
 
Prosím přihlaste se na tuto akci již nyní (viz zadní 
strana), protože předem musí proběhnout příprava 
materiálů. 
 
 
S přírodou po celý rok ( část 1) - Nabídky 
ekologické výchovy v zim ě 
24. až 25. únor 2011, Tharandt 
 
Ekologické zem ědělství v Sasku 
17. březen 2011, Bad Düben 
 
Management pro ekologickou výchovu - téma 
Právní základy 
březen 2011, Drážďany 
 
Modelový kurz Pedagogika EVVO (základní 
kurz) 
Od 03. března 2011, Schöna 
 
Regionální konference Trinacionální Sít ě 
Ekologické výchovy, region Vogtland - Karlovy 
Vary 
05. dubna 2011 v Oberlauterbachu 
 
Výměnná burza rostlin sdružení Natura 
Miriquidica e.V. 
1. května 2011, Marienberg, část Rübenau 
 

 Katrin Weiner 
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt 
(Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí) 
Wilsdruffer Straße 18, 01737 Tharandt 
 
Tel.: +49 35203 44 88 21, Fax:+49 35203 44 88 44 
Email: Katrin.Weiner@lanu.smul.sachsen.de  
 
Místo konání akce / p říjezd: 
 
Alte Schule, Am Maiberg 4  
09496 Marienberg, OT Rübenau 
 

 
 
Z Chemnitz: po B 174 až do Reitzenhain, na začátku 
obce vlevo směr do Rübenau. / z Freibergu: po B 101 
až k Heinzebank, tam dále na  B 174. / Z Annabergu: po 
B 101 až k Heinzebank, tam dále na B 174. 
Od Olbernhau: Směrem na Grünthal, dál směrem na 
Rothenthal a Rübenau. 
Od Chomutova: Až k hraničnímu přechodu Reitzenhain, 
na výjezdu z obce doprava směr Rübenau. 
 
Prosím cestujte spole čně! Rádi Vás podpo říme při 
organizaci.  

 
 
 
 
 

 
 

Satelitní technika 
v přeshrani ční 
ekologické výchov ě 
 
Možnosti využití GPS p ři 
organizaci ekologických rallye a 
při geo-cachingu 
B 35/11.1 
 
V úterý, dne 08.02.2011 
v Marienbergu, část Rübenau 

    

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 
 

 Obsah 
 

na akci B 35/11.1 „Satelitní technika v p řeshrani ční 
ekologické výchov ě“ dle účastnických podmínek 
Akademie Saské zemské nadace pro přírodu a životní 
prostředí.  
 
Uzávěrka p řihlášek je 31.01.2011. Poté je možné 
přihlásit se pouze za předpokladu volných míst. 
 
Chtěl bych se zúčastnit také praktického dne 
Geocaching dne 19.4.2011. (info viz zadní strana) 
    ANO  /  NE 
 

 
Příjmení, jméno 
  
   

 
Instituce, firma nebo soukromě 
  
   

 
Ulice 
     

 
PSČ, město 
 
  
  

 
Telefon/Fax 
 
  
  

 
E-Mail 
    
 

 
Podpis 
 
Vaší přihlášku  prosím pošlete faxem nebo emailem  
 
Fax: +420 485 113 443 
E-mail: tandler @venkovskyprostor.cz  
 
Upozorn ění:  Akademie vytváří ve svém datovém 
systému e-mailový rozdělovník. Prosím uveďte proto 
bezpodmínečně Vaši emailovou adresu. Děkuji 
mnohokrát! 

 9:30 hod.  Příjezd a přijetí 
 
10:00 hod.  Základy GPS/ Tvorba ekorallye s 

podporou GPS  
 Dipl. Geogr. Babett Schreiter 
 
11:00 hod.  Využití GPS v ekologické výchov ě - 

přijímání a vnímání pedagogy  
 Dipl. Ing. Pierre Karrasch 
 
12:00 hod.  Geocaching v ekologické výchov ě 

Dipl. Biol. Kay Meister 
 
13:00 hod. Oběd 
 
14:00 hod. Předvedení ekorallye/geocachingu 

s podporou GPS  
 Dipl. Geogr. Babett Schreiter 
 Dipl. Biol. Kay Meister 
 
15:30 hod.  Závěr 
 
Prosíme, myslete na vhodné oble čení pro aktuální 
počasí, p ředvedení ekorallye /geocachingu bude 
venku!  
 
 
 
Rámcové podmínky: 
 
Akce se koná v rámci projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – Rámcový 
projekt Trinacionální sítě ekologické výchovy“. 
Jednací jazyk je němčina. Všechny příspěvky budou 
konsekutivně tlumočeny. 
 
Nebude vybírán žádný účastnický příspěvek.  
 
 

 Systém zvaný GPS (Global Positioning System) je 
globální navigační satelitní systém k určování 
polohy. Byl vyvíjen od 70. let ministerstvem obrany 
USA, a aktuálně je stále oblíbenější i pro 
volnočasové využití a pro turistické aplikace. 
Používání GPS-přístrojů se v uplynulých letech 
díky levné technice velmi rozšířilo a nelze jej 
přehlédnout. Moderní technika nabízí skvělé 
předpoklady pro využití v inovativních postupech 
ekologické výchovy. Nabídky s podporou GPS 
dobývají ekologickou výchovu, neboť moderní 
navigace, pokud se správně použije, mohou do 
přírody nalákat i mládež a děti, které by jinak 
neměly zájem.  
 
Díky sdružení Natura Miriquidica e.V. byl vyvinut a 
odzkoušen vzdělávací modul využití GPS. Know-
how a vytvo řené pracovní materiály budou nyní 
moci využívat také další ekovýchovné 
organizace, pedagogové a vychovatelé ve své 
vzdělávací činnosti.  
Na semináři budou popsány technické základy 
GPS. Poté budou představeny dva vybrané 
postupy nabídek ekologické výchovy s podporou 
GPS, geocaching a ekorallye. Přitom bude kladen 
důraz na ekologicko-pedagogické předpoklady 
těchto nabídek, pro a proti využití přístrojů GPS, 
odborné základy a zkušenosti z realizovaných 
modelových pokusů. 
Dále budou poskytnuty detailní návody 
pro realizaci ekorallye s podporou GPS. 
Odpoledne budou mít účastníci možnost si v 
průběhu jedné testovací rallye vyzkoušet orientaci 
s GPS a zároveň se seznámit s rámcovými 
podmínkami a možnostmi využití GPS v 
ekologické výchově. 

      
 


