
  

Obsah  
 

 Místo konání  
 

  

Učení a výuka v ekologické výchově může být 
podpořena četnými metodami. „Škola hrou“, 
příjemná atmosféra, probuzení vlastní zvědavosti 
či vlastní aktivity – to jsou jen některé aspekty pro 
úspěšné učení.  

Jak jej však dosáhneme? Jak vést skupinu a 
zároveň vytvořit podmínky pro zvládnutí těchto 
procesů? 

 

Výběr metod a materiálů nebude v tomto 
praktickém kurzu pouze představen, ale účastníci 
je budou moci vyzkoušet a použít. Základy teorie 
výukových procesů podpoří jejich pochopení a 
nabídnou potřebné odborné zázemí pro aplikaci 
jednotlivých metod. 

 

Odborné vedení: Karin Roscher 

Vystudovala učitelství Biologie/Chemie; od roku 
1994 pracuje v Lesní botanické zahradě v 
Tharandtu, v letech 1997-99 vybudovala v Lesní 
botanické zahradě Lesní prožitkovou dílnu 
SYLVATICON; od roku 2005 lektorka ekologické 
výchovy na volné noze; hlavní témata: Další 
vzdělávání a kvalifikace; vzdělávání dětí a 
mládeže; tvorba koncepcí, výuka na TU Drážďany 

 

Přednášející: Andrea Hein 

Studium biologie, vědecká pracovnice na 
Univerzitě Westf. Wilhelmsuniversität Münster / 
Zelená škola Botanická zahrada, od r. 2007 
vyučuje na Universitě Osnabrück, hlavní témata: 
Ekologická výchova / Vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj, mobilní ekologická výchova 

 Penzion Kaiserkrone 
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 Nisy 745/6a 
460 01 Liberec 3 
 
Telefon: 485 108 703 
Telefax:  485 113 443 
Email: friolova@venkovskyprostor.cz 
 
 

Rámcové podmínky
 

Účastnický poplatek se nevybírá. Přihláška je 
závazná. 
 
Všem účastníkům bude zajištěno ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích z 23. na 24.04.12. Přání 
ohledně svozu z nádraží Schöna nebo přání či 
změny týkající se ubytování nám zašlete do týdne 
před akcí. 
 
Ubytování a strava je pro české účastníky 
zajištěna v rámci projektu zdarma. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Modelový kurz pedagogika 
EVVO 
Modul 10 
 
 
Je to k nevíře:  
Učení je zábava 

Metody v ekologické výchově  
tipy, triky a mnoho idejí 
 
Akce B 22/2012 
 
Čtvrtek 17.1.2013 až pátek 18.1.2013 
 
v Schön ě 
    
 

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 1. den 
 

 Program 2. den 
 na akci B 22/2012 „Modelový kurz pedagogika 

ekologické výchovy – seminá ř o metodách“  dle 
účastnických podmínek Akademie Saské zemské 
nadace pro přírodu a životní prostředí.  
 
Organiza ční pokyny:  viz zadní strana 
 
Prosíme p řihlaste se do 14.12.2012. 
 
      
Příjmení, jméno 
 
 
      
Společnost, firma nebo soukromě 
 
 
      
Ulice 
 
 
      
PSČ, město 
 
 
      
Telefon/Fax 
 
 
      
E-mail 
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Venkovský prostor o.p.s. 
U Nisy 745/6a 
460 01 Liberec 3 
Telefon: 485 108 703 
Telefax:  485 113 443 
E-mail: friolova@venkovskyprostor.cz 
 

  čtvrtek, 17.1.2013 
 

9:30 Přivítání 
 Katrin Weiner 
 Saská zemská nadace pro přírodu a životní 
 prostředí 
 
9:35 Přivítání hlavní lektorkou semináře  
 Karin Roscher 
 
9:40 Ke startu p řipravit  – pozor – te ď!   
  
11.00 Od cílů a cílových skupin – dlouhá cesta  
 než je akce p řipravená 
 
12.30 Oběd 
 

13:30  Ekologická výchova – Vzd ělávání pro 
udržitelný rozvoj (BNE) s praktickými 
příklady od bosé stonožky (ped. hra) až po 
hru s rozdělením rolí 

 
15.30 Přestávka na kávu 
 
16:00  Jak naleznu SVÉ téma?  
  

17.00  … bylo dobré?  
 Zpětná vazba – evaluace – vlastní vnímání  
 a vnímání druhých  
 Poznat, vyzkoušet, aplikovat 
 
18:30 Večeře 
 
19:30 otevřená diskuze 
 Zkušenosti – problémy – vize  
 
21:00 Závěr prvního dne 
 
 
 

 
 

Pátek 18.1.2013 
 

8.30 Dobré ráno! 
 
8.45 Učit se – no jasn ě – ale jak?  
 Jak funguje učení a co to znamená  
 pro výběr mých metod? 
 
9.30 Materiály – metody – cílové skupiny 
 Co se pro koho hodí? 
 
10.15 malá přestávka 
 
10.30 Nízké náklady – velký ú činek  

Povinnost a volba ve sbírce materiálů 
 
12:00 Oběd 
 
13:00 Hry pro každou skupinu i p říležitost   
 Lokálně - globálně 
 Týmový hráč - Individualista 
 Vysoká nákladnost – nízká nákladnost 
 
14.30  Nasazení médií a techniky  
 
15.30 Přestávka na kávu 
 
16.00 Závěrečné kolo a doběhnutí do cíle 
 
16:45  Zakončení akce 
 
 

Upozorn ění  
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. 
 

      

 


