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Rodiny jako cílová skupina v ekologické výchově – 
to jsou matky, otcové, děti, rodiče, prarodiče, 
vnoučata ... a všichni s sebou přináší zcela 
jedinečná specifika a vlastnosti. Jak pro ně 
všechny naplánovat společnou ekovýchovnou 
akci? To je tedy opravdu výzva, ale současně to 
může být i veliká radost. 
V tomto semináři Vám nabídneme vyváženou 
směs teorie a praxe. Účastníci se dozví aktuální 
informace o této cílové skupině a o jednotlivých 
rolích uvnitř rodiny. Nebudou chybět ani užitečné 
tipy a podněty k organizaci a plánování akcí. Dále 
bude zajištěn dostatečný prostor pro výměnu 
zkušeností, nových myšlenek a nápadů. 
 
Seminář zprostředkuje důležité kompetence všem, 
kteří chtějí v současnosti a v budoucnosti plánovat 
a realizovat vzdělávací akce pro rodiny. Rodiny 
jsou nejmenší jednotkou naší společnosti, které 
prostřednictvím výchovy dětí a poskytováním 
vzorů utváří významnou měrou naše budoucí 
životní prostředí. Možnosti klasických forem 
dalšího vzdělávání jsou v současné situaci velmi 
malé. Pro tvorbu odpovídajících nabídek a pro 
úspěch oslovení cílové skupiny je zde potřeba 
kreativita a znalost rámcových podmínek. 
 
Odborné vedení:  
Karin Roscher; docentka ekologické výchovy, 
poradenství a organizace 
 
Přednášející: 
Jana Dittrich, Dipl.-Ing. (FH) Ochrana a tvorba 
krajiny a pedagogika ekologické výchovy (MA) 
 
Frank-Ole Haake, Dipl.-Ing. Vodohospodářství a 
dipl. sociální pedagog, umělec (svobodné 
povolání) 

 Gästehaus Kaiserkrone (penzion) 
Am Feldrain 46 
01814 Reinhardtsdorf-Schöna 
www.zirkelsteinresort.de  
 
Na vyžádání zajistíme odvoz z železniční stanice v 
Schöně. Možnost parkování u penzionu. 
Rádi zprostředkujeme možnost spolujízdy. 
 
 
 

Kontakt
 

 

Helena Friolová 
Venkovský prostor o.p.s. 
U Nisy745/6a 
460 01 Liberec III 
 
Telefon: +420 485 108 703 
Telefax:  +420 485 113 443 
Email: friolova@venkovskyprostor.cz 
 
 
 

Rámcové podmínky
 

 
Účastnický poplatek se nevybírá, ubytování a 
stravování je českým účastníkům poskytováno 
zdarma. Přihláška je závazná. 
 
LaNU přihlásí všechny účastníky k ubytování ve 
dvoulůžkovém pokoji pro noc z 9. na 10.02.2012. 
Přání ohledně svozu z nádraží Schöna nebo přání 
či změny týkající se ubytování nám (LaNU) zašlete 
do týdne před akcí. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Modelový kurz pedagogika 
ekologické výchovy 
Modul 9 
 

Ekologická výchova 
pro rodiny 
 
Akce č.  B 19/2012 
 
 
Čtvrtek 09.02.2012 až pátek 10.02.2012 
 
v Schön ě 
 
 

    
 

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 1. den 
 

 Program 2. den 
 na akci B 19/2012 „Modelový kurz pedagogika 

ekologické výchovy – ekologická výchova pro 
rodiny“  dle účastnických podmínek Akademie 
Saské zemské nadace pro přírodu a životní 
prostředí.  
 
Organiza ční pokyny:  viz zadní strana 
 
Prosím, p řihlaste se do 27.01.2012.  
 
 
      

 
Příjmení, jméno 
 

      
 

OSVČ, firma nebo soukromě 
 

      
 

Ulice 
  
      

 
PSČ, město 
 
 

      
 

Telefon/Fax 
 
 

      
 

E-mail 
     

 
Podpis 
 
  
  
 
Přihlášku můžete zaslat elektronicky, poštou nebo 
faxem: 
 
E-mail: friolova@venkovskyprostor.cz  
Fax: +420 485 113 443 
Venkovský prostor o.p.s. 
U Nisy745/6a 
460 01 Liberec III 
 

  Čtvrtek , 09.02.2012 
 

9:30 Přivítání 
 Katrin Weiner 
 Saská zemská nadace příroda a životní 
 prostředí 
 
9:35 Přivítání hlavní lektorkou semináře  
 Karin Roscher 
 
9:40 Rodiny – obrazy – rámec  
 Karin Roscher 
 
11.00 Rodiny jako cílová skupina pro  
 činnosti ekologické výchovy  
 Přednáška Jana Dittrich / Karin Roscher 
 
12.30 Oběd 
 

13:30  Společně formovat vztahy k životnému 
 prost ředí 
 Práce ve skupinách 
 
14.30  Role pohlaví se m ění – dopady na 

ekologickou výchovu  
 Přednáška & diskuze Frank-Ole Haake 
 
15.30 Přestávka na kávu 
 
16:00  Rámec – obsahy – ideje  
 Práce ve skupinách – Tvorba koncepce I 

 
18:30 Večeře 
 
19:30 Pohádka jako metodický nástroj na 
 příkladu „Eisenhans“ („Železný Hans“ – 
 pohádka a postava z pohádek bří Grimmů) 
 
21:00 Závěr prvního dne 
 
 

 
 

Pátek, 10.02.2012 
 

8.30 Dobré ráno! 
 
8.45 Postava otce v Železném Hansi  
 Frank-Ole Haake 
9.00 Rodinné struktury: role, vlastnosti, 
 ekologická výchova 
 Frank-Ole Haake, Karin Roscher 
 
10.15 Malá přestávka 
 
10.30 Plánování a organizace akcí pro rodiny  

Přednáška: Jana Dittrich 
 
12:00 Oběd 
 
13:00 Rámec – obsahy – ideje  
 Práce ve skupinách – Tvorba koncepce II 
 Karin Roscher 
 
15.30 Přestávka na kávu 
 
16.00 „Rámcová akce“ – Resumé  
 Karin Roscher  
 
16:45  Zakončení akce 
 
 

Poznámka:  
Akce je součástí projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách – 
Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické 
výchovy“. Je podpořena Evropskou unií 
prostřednictvím Programu Cíl 3 k podpoře 
přeshraniční spolupráce. 
Akce je určena pro lektory ekologické výchovy 
v Sasku a Česku. Přednášky budou 
v německém jazyce a budou simultánně 
tlumočeny. 
 
 

      

 


