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Zařazení akce 
 
Tato akce se koná v rámci praktického modulu zabývajícího se tvorbou e-learningové 
platformy na téma „Vodní hospodářství“, který je součástí projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické 
výchovy“ podpořeného s programu přeshraniční spolupráce Cíl 3. 
 
Cílem projektu je pomoci zvyšování kvality vzdělávacích nabídek ekovýchovných organizací 
prostřednictvím zavádění nových obsahů a metod do vzdělávací praxe. Za tímto účelem jsou 
vytvářeny nové vzdělávací moduly, které budou pilotně odzkoušeny a v rámci školení 
poskytnuty vzdělávacím zařízením. V centru pozornosti projektu stojí vzdělavatelé v oblasti 
ekologie (zaměstnaní v ekologických střediscích nebo i osoby samostatně podnikající v oblasti 
ekologie v příhraničním regionu Saska a Čech) stejně jako multiplikátoři (vychovatelé a 
pedagogové z mateřských, základních a středních škol a gymnáziích, lektoři vzdělávacích 
institucí, pedagogové vysokých škol a univerzit či osoby zodpovědné za oblast ekologie 
v podnikatelské sféře). 
 
Lead-partnerem přeshraničního projektu je Saská nadace Příroda a životní prostředí.  
 
Dalšími partnery jsou: 
- Venkovský prostor o. p. s., Liberec (CZ), 
- Schola Humanitas, Litvínov (CZ) 
- a Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen e. V., Nebelschütz OT Miltitz (D). 
 



 

Poslední z uvedených partnerů je zodpovědný za vedení praktického modulu „Vodní 
hospodářství“. Více informací naleznete na stránkách www.csb-miltitz.de v rubrice 
„Ekologická výchova“ nebo na www.green-triangle.info v rubrice „Projekty/Spolupráce“. 
 
Krátký popis praktického modulu „Vodní hospodářství“ 
 
Cílem praktického modulu je vybudování e-learningové platformy, vývoj a realizace k ní 
příslušejícího on-line modelového kurzu pro školení ekologických vzdělavatelů v jejím 
ovládání, realizace projektového týdne v ekologických střediscích a příprava a realizace 
semináře pro multiplikátory. E-learningová platforma by měla být využívána společně  na 
celém území dopadu projektu v Sasku i Čechách. Z toho důvodu bude její výukový obsah 
zpracován dvojjazyčně a také zacílen na vzdělávání dospělých jako Learning Management 
System (LMS). V takovém systému jsou studijní obsahy k dispozici jako výukové jednotky ve 
formě webových dokumentů. Přitom bude dbáno na propojení znalostí o ekologických 
souvislostech a ekonomických aspektech při hospodaření s dešťovou vodou s důrazem na 
aktuální poznatky a data. Inovace a přidaná hodnota platformy leží ve využívání a adaptaci 
na moderní, standardizované e-learningové postupy při ekologické výchově. 
 
Obsah 
 
Ke zprostředkovávaným obsahům patří kromě základů o koloběhu vody také informace o 
vzniku povodní, odvodňování ploch v souvislosti s osídlováním a především praktické 
možnosti, jak může jednotlivec přispět k udržení přirozeného vodního hospodářství. 
 
Cílové skupiny  
 
Cílovými skupinami pro online-platformu jsou uživatelé půdy, kompetentní správní orgány, 
vlastníci půdy a pozemků ale také žáci (zvláště při projektech odvodňování).  
 
Zdůvodnění 
 
Již několik let lze pozorovat změn paradigmatu v evropském obhospodařování vody. 
Ta směřuje od klasického přístupu odvádění dešťové vody k udržitelnému nakládání 
se zdrojem vody ze srážek. Příkladem by se pro to mohlo stát hospodaření 
s dešťovou vodou v některých osídlených oblastech, kde moderní přístup nahradil 
tradiční kanalizaci.  Záměrem modulu je dosažení vyrovnaného využívání vody 
v regionu, neboť pouze plošné zacílení na hospodaření s povrchovou vodou může 
trvale ovlivnit aktuální vodohospodářské problémy (povodně, vysychání půdy, 
hydrologické napětí v drobných vodních tocích, oteplování center měst). 
Prostřednictvím těchto nových přístupů dojde také k přenesení zodpovědnosti od 
čistě institucionální na jednotlivé občany. Vzhledem k tomu, že povědomí obyvatel o 
nutnosti vyváženého hospodaření s vodou je poměrně nízké, je možné jej 
dlouhodobě zvyšovat pouze pomocí praktické ekologické výchovy a rozsáhlejší 
informační kampaně. Přesně v tomto okamžiku se nabízí využití nových, inovativních 
vzdělávacích nabídek, kterými se zabývá výše popsaný praktický modul. 


