
Projekt „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a 
Čechách“ je finančně podpořen z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.      

Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách 

E-learningová platforma „vodohospodářství“: 
Naučit se hospodařit s dešťovou vodou 

 
 

� Výukové obsahy 

V rámci projektu „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a 
Čechách“ byla vytvořena e-learningová platforma pro udržitelné 
zacházení s vodou. Předmětem nabídky modulárního kurzu je 
zprostředkování základních znalostí k tématům vodního 
hospodářství a specifických vědomostí hospodaření s dešťovou 
vodou. Tato e-learningová platforma přitom propojuje tradiční 
výukové metody s možnostmi internetu (online testy, průzkumy, 
diskuzní fóra, glosáře, propojení s externími webovými 

stránkami). Uživatel má možnost aktualizovat, doplňovat a rozvíjet obsahy platformy. 
 

� Cílové skupiny 

Tato e-learningová platforma byla zpracována specielně pro ekovýchovné organizace, pro 
další vzdělávání v podnicích, pro obce a veřejnou správu a také pro projektovou výuku na 
školách. Nabízíme lektorům EVVO a pedagogům základních, středních a vysokých škol 
možnost se zúčastnit modelového kurzu a získat tak praktické zkušenosti s prací s touto 
internetovou aplikací a zároveň se podílet na jejím dotváření a dolaďování. 
 

� Možnosti účasti 

Zájemci se mohou seznámit s touto novou nabídkou ekologické výchovy dne 18. ledna 2012. 
E-learningová platforma se bude moci testovat v rámci týdenního decentralizovaného 
modelového online kurzu (časová náročnost cca 1 hodina denně). Pro účast na kurzu nejsou 
nutné žádné předchozí znalosti. 
 

� Vaše výhody 

Prostřednictvím účasti na modelovém kurzu získáte možnost ovlivnit metodiku a obsahy a 
přizpůsobit tuto vzdělávací nabídku co nejlépe potřebám Vaší organizace. Christlich-Soziales 
Bildungswerk Sachsen e.V. zajistí individuální podporu při zavádění vzdělávací nabídky. 
Výukový systém Learning Management System Vám umožní poskytovat výukové obsahy a 
organizovat výukové procesy nezávisle na místě a času. Zúčastněné organizace budou moci 
tuto aplikaci využívat bezplatně i do budoucna. 
 
 

Termíny: 

18. 01. 2012   Informační akce (Oldřichov v Hájích) 
23.-27. 01. 2012  Týdenní modelový kurz (online) 

 
Účast je bezplatná. Doprovodné pracovní materiály budou poskytnuty zdarma. 
 

Kontakt 

Venkovský prostor o.p.s. 
U Nisy 745/6a 
460 07 Liberec III - Jeřáb 

Tel.: 485 108 703 
E-mail: friolova@venkovskyprostor.cz 
www.venkovskyprostor.cz 

 


